SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2021-10-21

Kommunfullmäktige
Plats och tid

Gamla Rådhuset Knutssalen, Stortorget klockan 18:00-20:58

Beslutande

Se sidan 2

Övriga
närvarande

Närvarande ej tjänstgörande ersättare
Håkan Eriksson (C)
Hans Christersson (C)
Karin Olsson Lindström (L)
Ann-Marie Fasth (L)
Lilian Borén (S)
Kenny Fransson (S)
Doris Möller (S)
Riccard Axtelius (S)
Magnus Hörnblad (MP)
Klas Nilsson (SD), paragraferna 265-266

Peter Linder (SD)

Signature reference: bdc34ca1-ab01-41ce-a773-4d8805b932aa

Lisa Syrén Mandelkonvalj, sekreterare
Utses att justera

Paula Larsson Jarl (M), Ingrid Ek (S)
ersättare Madelaine Söderlund Hägg (C)

Digital justering

Digitalt justerat 2021-11-01 14:00

Paragrafer:

257-278

Ordförande

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

Justerare

…………………………………………………………………
Paula Larsson Jarl (M), Ingrid Ek (S)

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2021-10-21

Datum då anslaget sätts upp

2021-11-02

Datum när anslaget tas ned

2021-11-24

Förvaringsplats för protokollet

Nya Rådhuset Österportstorg i Ystad

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Signature reference: bdc34ca1-ab01-41ce-a773-4d8805b932aa

Beslutande

Justerares
signatur

Sammanträdesdatum
2021-10-21

Henrik Plantin (M), ordförande
Urban Fasth (L)
Kristina Bendz (M)
Sverker Meyer (M)
Lennart Johansson (M)
Cecilia Fahlborg (M)
Bo Sterner (M)
Johan Wahlgren (M)
Adrian Magnusson (S)
Lena Lovén Andersson (S)
Kevin Rasmussen (S)
Ingrid Ek (S)
Mårten Mårtensson (S)
Kent Mårtensson (S)
Roger Jönsson (S)
Anja Edvardsson (S)
Cecilia Magnusson-Svärd (S)
Paula Larsson Jarl (M)
Stefan Engdahl (M)
Per-Olof Lind (L)
Göran Göransson (-)
Mohammad Omran (KD)
Marina Nilsson (MP)
Marcus Bräutigam (MP)
Lars Toftemar (-)
Ros-Marie Johansson (S)
Isabelle Strandhagen (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), paragraferna 265-278, kom kl.19:10
Tomas Landgren (SD)
Peter Lindhe (SD)
Annika Weitner (V)
Göran Brante (V)
Eva Bramsvik-Håkansson (C)
Madeleine Söderlund Hägg (C)
Börje Andersson (C)
Martin Andersson (C)
Clifford Härstedt (M) ersätter Gunilla Andersson (M)
Per-Einar Larsson (M) ersätter Ingemar Andersson (M)
Paula Nilsson (M) ersätter Curt Hansson (M)
Thomas Micha (S) ersätter Shukrije Rama-Pllashniku (S)
Nils-Evert Erlandsson (C) ersätter Henrik Berven (C)
Bengt Gunnarsson (SD) ersätter Thomas Heinrich (SD) paragraferna 257266, gick kl. 13:38

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Signature reference: bdc34ca1-ab01-41ce-a773-4d8805b932aa

Klas Nilsson (SD) ersätter Leif Olsson Svensson (SD) paragraferna 257-264
Klas Nilsson (SD) ersätter Thomas Heinrich (SD) paragraferna 267-278
Paula Nilsson (M) ersätter Curt Hansson (M)
Per-Einar Larsson (M) ersätter Ingemar Andersson (M)

Justerares
signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2021-10-21

Ärenden vid dagens sammanträde
Paragraf
§ 257
§ 258

§ 259
§ 260
§ 261
§ 262
§ 263
§ 264
§ 265
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§ 266
§ 267
§ 268
§ 269
§ 270
§ 271
Justerares
signatur

Ärende
Allmänhetens frågestund 21 oktober 2021
Entledigande av kommunstyrelsens ordförande
Kristina Bendz (M) och därav fyllnadsval som
ordförande, ledamot eller ombud till följande organ
från 1 mars 2022
Bordlagd - Begäran om att utse ny nämndeman till
Ystads tingsrätt efter Pär Lejon
Bordlagd - Fyllnadsval av ledamot i
myndighetsnämnden efter Henrik von Görtz (MP)
Delårsrapport 2 31 augusti 2021 för Ystads
kommun
Upphörande av finansiering av
begravningsförrättare/officiant vid
borgerliga/konfessionslösa begravningar
Förslag till ny inköpsstrategi
Avsteg från konsortialavtalet rörande
returpappershantering
Återrapport - Förändrad avgiftsmodell för beslut
utifrån socialtjänstlagen
Bordlagd - Interpellation ställd till ordförande i
kommunstyrelsen om vision för Ystad hamn
Bordlagd - Interpellation ställd till ordförande i
kommunstyrelsen om äldreboenden i kommunen
Bordlagd - Enkel fråga ställd till ordförande i
samhällsbyggnadsnämnden - likställighetsprincipen
Svar på motion om belysning av cykelväg SvarteYstad
Svar på motion om att värna den biologiska
mångfalden och motverka invasiva arter i Östersjön
Svar på motion om att införskaffa miljötrattar för
insamling av hushållsfett

Diarienr
2021/372
2021/293

2021/309
2021/311
2021/275
2021/305
2021/298
2021/333
2020/221
2021/324
2021/328
2021/327
2021/19
2021/26
2021/218

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
§ 272
§ 273
§ 274
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§ 275

Motion om utsmyckning av pirarna
Interpellation ställd till ordförande i
myndighetsnämnden om el-scootrar
För kännedom: Inspektion av kommunens
överförmyndarverksamhet
För kännedom: avslut efter svar på
medborgarförslag om internränta vid
utlåningsverksamhet

2021/355
2021/356
2021/323
2020/142

§ 276

Motion om Låt oss kartlägga våldet

2021/368

§ 277

Motion om Bevara och utveckla den biologiska
mångfalden i Ystads kommun

2021/369

§ 278

Motion om Dynamisk region

2021/370

Justerares
signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-10-21

KF § 257

Dnr 2021/372

Allmänhetens frågestund 21 oktober 2021
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att Carl Bengtsson får ställa en fråga om byboendes egna
arbetsinsatser på kommunal mark som besvaras av samhällsbyggnadsnämndens ordförande
Per-Olof Lind (L).

Beslutsunderlag

Signature reference: bdc34ca1-ab01-41ce-a773-4d8805b932aa

Fråga inkommen den 20 oktober 2021.

Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-10-21

KF § 258

Dnr 2021/293

Entledigande av kommunstyrelsens ordförande Kristina
Bendz (M) och därav fyllnadsval som ordförande, ledamot
eller ombud till följande organ från 1 mars 2022
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige entledigar, från och med den 1 mars 2022, Kristina Bendz (M) från
uppdragen som kommunstyrelsens ordförande, krisledningsnämndens ordförande, ombud
vid Skånes kommuners förbundsmöten samt ledamot i Sydöstra Skånes samarbetskommitté.
Kommunfullmäktige bordlägger val av kommunstyrelsens ordförande från den 1 mars 2022
till den 31 december 2022.
Kommunfullmäktige bordlägger val av krisledningsnämndens ordförande från den 1 mars
2022 till den 31 december 2022.
Kommunfullmäktige bordlägger val av ombud vid Skånes kommuners förbundsmöten.
Kommunfullmäktige bordlägger val av ledamot i Sydöstra Skånes samarbetskommitté.

Sammanfattning av ärendet

Signature reference: bdc34ca1-ab01-41ce-a773-4d8805b932aa

Kommunfullmäktige ska utse ordförande, ledamot eller ombud till följande organ efter
Kristina Bendz (M):





Kommunstyrelsens ordförande från den 1 mars 2022
Krisledningsnämndens ordförande från den 1 mars 2022
Ombud vid Skånes kommuner förbundsmöten från den 1 mars 2022
Sydöstra Skånes samarbetskommitté ledamot från den 1 mars 2022

Beslutsunderlag


Kristina Bendz (M) avsägelse som kommunstyrelsens ordförande från 1 mars 2022.

Föredragande
Valberedningens ordförande Cecilia Fahlborg.

Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-10-21

KF § 258

Dnr 2021/293

Förslag till beslut under sammanträdet

Signature reference: bdc34ca1-ab01-41ce-a773-4d8805b932aa

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att bordlägga valen av kommunstyrelsens
ordförande, krisledningsnämndens ordförande, ombud vid Skånes kommuners
förbundsmöten samt ledamot i Sydöstra Skånes samarbetskommitté.

Beslut skickas till:
Kristina Bendz
Kansliavdelningen

Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-10-21

KF § 259

Dnr 2021/309

Bordlagd - Begäran om att utse ny nämndeman till Ystads
tingsrätt efter Pär Lejon
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige utser Kent Mårtensson (S) som nämndeman i Ystads tingsrätt.

Sammanfattning av ärendet
Pär Lejon (S) har begärt att få bli entledigad som nämndeman i Ystads tingsrätt. Ystads
tingsrätt har därför lämnat in en begäran om att kommunfullmäktige utser ny nämndeman
efter Pär Lejon. Ärendet är registrerat den 27 augusti 2021.

Föredragande
Valberedningens ordförande Cecilia Fahlborg.

Förslag till beslut under sammanträdet

Signature reference: bdc34ca1-ab01-41ce-a773-4d8805b932aa

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att Kent Mårtensson (S) utses till nämndeman i
Ystads tingsrätt.

Beslut skickas till:
Kent Mårtensson
Ystads tingsrätt
Kansliavdelningens förtroendemannasystem
Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-10-21

KF § 260

Dnr 2021/311

Bordlagd - Fyllnadsval av ledamot i myndighetsnämnden
efter Henrik von Görtz (MP)
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige utser Josephine Muller (MP) till ledamot i myndighetsnämnden.

Sammanfattning av ärendet
Henrik von Görtz (MP) har gått bort och efterlämnar en plats som ledamot i
myndighetsnämnden.

Föredragande
Valberedningens ordförande Cecilia Fahlborg.

Förslag till beslut under sammanträdet

Signature reference: bdc34ca1-ab01-41ce-a773-4d8805b932aa

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att till ledamot i myndighetsnämnden utses
Josephine Muller (MP).

Beslut skickas till:
Josephine Muller (MP)
Myndighetsnämnden
Kansliavdelningens förtroendemannasystem

Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-10-21

KF § 261

Dnr 2021/275

Delårsrapport 2 31 augusti 2021 för Ystads kommun
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport 2 31 augusti 2021 för Ystads kommun.
Kommunfullmäktige tillskjuter 8 miljoner kronor till socialnämnden engångsvis för 2021
för att kunna hantera merkostnader för Covid-19.
Kommunfullmäktige beslutar att ovanstående tillskott finansieras genom att budgeterade
skatteintäkter under finansförvaltningen för 2021 ökas med samma belopp.

Reservation
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet.
Centerpartiet reserverar sig mot beslutet.
Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet.
Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet.
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Sammanfattning av ärendet
Ledning & Utveckling har upprättat periodbokslut och en helårsprognos för
kommunstyrelsens ansvarsområden. Prognoserna visar följande:
- Ledning & Utveckling beräknas få ett nollresultat mot budget
- Kommunalförbunden och överförmyndaren bedöms visa ett sammantaget överskott på
0,9 mnkr, vilket beror på ett prognostiserat överskott inom miljöförbundet som ska
återbetalas till medlemskommunerna (för Ystads del 1,1 mkr)
- Hamnens prognostiserade överskott uppgår till 1,7 mkr, vilket är i nivå med 2020 års utfall.
Kommunstyrelsen föreslås i nu aktuellt ärende godkänna delårsrapporterna för de egna
ansvarsområdena.
Ekonomiavdelningen har upprättat/sammanställt delårsrapport för utfall per sista
augusti samt prognostiserat helårsresultat. Uppföljningen gäller för kommunen och
kommunalförbunden samt de kommunala bolagen och uppföljningen i form av en
delårsrapport ska föreläggas fullmäktige.

Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-10-21

KF § 261

Dnr 2021/275

Det prognostiserade resultatet för kommunen per sista december uppgår till +45 mkr. Detta
är 35 mkr bättre än budgeterat resultat. Resultatförbättringen är framför allt en följd av att
kommunernas skatteintäkter bedöms överträffa budgeterad nivå. Detta till följd av att
pandemins negativa inverkan på kommunernas skatteunderlag tidigare har överskattats. För
Ystads del prognostiseras skatter och statsbidrag visa ett överskott mot budget på 45 mkr.
Vid fullmäktiges behandling av delårsrapport 1 (KF § 159/2021) beslutades att de nämnder
som då prognostiserade med underskott skulle inkomma med en åtgärdsplan i samband med
delårsrapport 2. Berörda nämnder var socialnämnden, myndighetsnämnden samt barn- och
utbildningsnämnden. I nu aktuell prognos visar barn- och utbildningsnämnden ett
prognostiserat överskott. När det gäller åtgärdsplaner för socialnämnden och
myndighetsnämnden, för vilka prognostiserade underskott kvarstår, återkommer Ledning &
Utveckling i ett separat ärende.
Ärendet är av administrativ karaktär och har inte barnchecklistats.

Beslutsunderlag





Delårsrapport 2, 31 augusti 2021 för kommunstyrelsen Ledning & Utveckling
Delårsrapport 2, 31 augusti 2021 avseende Ystads kommun
Tjänsteskrivelse av budgetchef Peter Andersson 22 september 2021
Beslut i kommunstyrelsen 29 september 2021 paragraf 178

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna delårsrapport 2 31 augusti 2021
för Ystads kommun.
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tillskjuta 8 miljoner kronor till
socialnämnden engångsvis för 2021 för att kunna hantera merkostnader för Covid-19.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ovanstående tillskott finansieras genom
att budgeterade skatteintäkter under finansförvaltningen för 2021 ökas med samma belopp.

Föredragande
Petter Skoglund, ekonomichef.
Bruno Andersson, ordförande Revisionen.

Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-10-21

KF § 261

Dnr 2021/275

Förslag till beslut under sammanträdet
Kristina Bendz (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Cecilia Magnusson- Svärd (S) yrkar följande ändring av kommunstyrelsens förslag. Istället
för 8 miljoner kronor i kommunstyrelsens förslag ska det vara 15 miljoner kronor.
Annika Weitner (V) yrkar bifall till Cecilia Magnusson-Svärds (S) förslag.

Beslutsgång
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Cecilia Magnusson- Svärd (S) förslag
och finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning.
JA=KS förslag
NEJ=Cecilia M. Svärds förslag

Signature reference: bdc34ca1-ab01-41ce-a773-4d8805b932aa

Med 25 JA-röster mot 24 NEJ-röster beslutar kommunfullmäktige i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.

Beslut skickas till:
Ekonomiavdelningen

Justerares signatur

Omröstningslista Kf § 261/2021-10-21
Delårsrapport 2 31 augusti 2021 för Ystads kommun
KS förslag=JA
Cecilia M. Svärds förslag=NEJ
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Resultat
Ja
Nej

25
24

Henrik Plantin (M)
Urban Fasth (L)
Kristina Bendz (M)
Sverker Meyer (M)
Lennart Johansson (M)
Cecilia Fahlborg (M)
Bo Sterner (M)
Johan Wahlgren (M)
Paula Larsson Jarl (M)
Stefan Engdahl (M)
Per-Olof Lind (L)
Göran Göransson (-)
Mohammad Omran (KD)
Jan-Åke Isaksson (SD)
Paul Svensson (SD)
Michael Michaelsen (SD)
Anna Sjöland (SD)
Göran Björk (SD)
Peter Lindhe (SD)
Tomas Landgren (SD)
Clifford Härstedt (M)
Paula Nilsson (M)
Per-Einar Larsson (M)
Klas Nilsson (SD)
Bengt Gunnarsson (SD)
Adrian Magnusson (S)
Lena Lovén Andersson (S)
Kevin Rasmussen (S)
Ingrid Ek (S)
Mårten Mårtensson (S)
Kent Mårtensson (S)
Roger Jönsson (S)
Anja Edvardsson (S)
Cecilia Magnusson-Svärd (S)
Marina Nilsson (MP)
Marcus Bräutigam (MP)
Lars Toftemar (-)

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
Nej
Nej
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Ros-Marie Johansson (S)
Isabelle Strandhagen (S)
Lars Wollin (S)
Terese Grahn (S)
Annika Weitner (V)
Göran Brante (V)
Eva Bramsvik Håkansson (C)
Madeleine S Hägg (C)
Börje Andersson (C)
Martin Andersson (C)
Nils-Evert Erlandsson (C)
Thomas Micha (S)

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-10-21

KF § 262

Dnr 2021/305

Upphörande av finansiering av begravningsförrättare/officiant
vid borgerliga/konfessionslösa begravningar
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att upphäva kommunfullmäktiges beslut av den 15 september
1988 paragraf 157 avseende ersättning till borgerliga begravningsförrättare samt att beslutet
träder i kraft den 1 januari 2022.

Sammanfattning av ärendet
Bakgrund
Kommunfullmäktige fattade år 1988 beslut om att ersättning med kommunala medel kunde
utgå till officiant vid borgerlig begravning samt att ersättning vid varje förrättning skulle
uppgå till 2 % av basbeloppet samt att anslå ett årligt medel för att täcka dessa kostnader.
Nuläge
Sedan 1996 blir inte barn till föräldrar som är medlemmar i Svenska kyrkan per automatik
medlemmar i kyrkan. Sedan 1995 har antalet medlemmar i Svenska kyrkan minskat från 86 %
av befolkningen till 57,7 % (2018). Efter att Svenska kyrkan skildes från staten år 2000
finansieras verksamheten genom kyrkoavgift från medlemmarna.

Signature reference: bdc34ca1-ab01-41ce-a773-4d8805b932aa

För 2021 är kyrkoavgiften i Ystad 1,05 %. Regeringen har beslutat om avgiftshjälp från
Skatteverket för ytterligare 17 trossamfund som därmed också tar ut en avgift via skattsedeln.
I de flesta fall motsvarar avgiften 1 %.
Begravning inom Svenska kyrkan är avgiftsfri för medlemmarna, vilket innebär att präst,
musiker och lokal är avgiftsfri. Enligt uppgift från Sveriges Begravningsbyråers förbund
(SBF) är det vanligt inom övriga trossamfund att anhöriga betalar en ersättning till den som
officierar vid ceremonin.
Enligt 9 kap. 1 § begravningslagen ska alla personer som är folkbokförda i Sverige debiteras
en obligatorisk begravningsavgift över skattsedeln. Avgiften går till huvudmannen, i Ystads
fall, Svenska kyrkan.

Justerares signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-10-21

KF § 262

Dnr 2021/305

Begravningsavgiften täcker kostnaderna för:
• Gravplats under 25 år
• Gravsättning och kremering
• Transporter av kistan från bisättningslokal till begravningsceremoni alternativt
direkt till krematorium/gravsättning
• Lokal för förvaring och visning av stoft
• Lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler

Signature reference: bdc34ca1-ab01-41ce-a773-4d8805b932aa

I samband med att Svenska kyrkan skildes från staten inrättades funktionen
Begravningsombud som har dels att bevaka att intäkterna från begravningsavgiften används
på rätt sätt, dels att bevaka rättigheterna för dem som inte tillhör Svenska kyrkan.
Begravningsombudet utses av länsstyrelsen och har till uppgift att:
• granska att begravningsavgiften går till begravningsverksamhet och inte används
till övrig verksamhet
• granska hur begravningsverksamheten fungerar för dem som inte tillhör Svenska
kyrkan och fråga vad de har för önskemål
• ge förslag på vad huvudmannen kan göra för att tillgodose önskemålen från dem
som inte tillhör Svenska kyrkan
• informera dem som inte tillhör Svenska kyrkan om sin verksamhet och hålla kontakt
med andra trossamfund
• meddela Kammarkollegiet om de tillstyrker eller avstyrker huvudmannens
kostnadsberäkningar för begravningsverksamheten
• om ombuden avstyrker, skriva en motivering till detta och lämna en egen beräkning
av kostnaderna
• samråda om huvudmannens årsredovisning och kravet på särredovisning tillsammans
med den godkända eller auktoriserade revisorn som huvudmannen utsett
Borgerlig begravning
Av SBF:s information framgår att oavsett om man tillhör Svenska kyrkan eller något annat
trossamfund är det möjligt att välja en borgerlig/konfessionslös begravningsakt. En officiant
som är villig att ställa upp och förrätta begravningsakten vid en borgerlig
begravning/konfessionslös kan vara en anhörig, arbetskamrat eller annan lämplig person.
Här finns inga lagliga hinder. I en del kommuner finns också särskilt utsedda
begravningsförrättare och många begravningsbyråer har officianter som genomför
borgerliga/konfessionslösa begravningar. Enligt begravningslagen är det huvudmannen
(Svenska kyrkan) som är skyldig att upplåta lokal för alla begravningar oavsett trossamfund.
Väljs en annan lokal än de som Svenska kyrkan anvisar ska de anhöriga stå för
hyreskostnaden.
Enligt uppgift från SBF var andelen begravningar inom Svenska kyrkan cirka 87 - 88 %
under 1999, året innan Svenska kyrkan skildes från staten.
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SBF, med cirka 430 begravningsbyråer som medlemmar, tar årligen fram statistik om vilken
typ av begravningar man anordnat. Förbundet för ingen statistik på kommunnivå men för
den södra delen av deras verksamhetsområde (Blekinge län och Skåne län samt Halmstads
och Laholms kommuner) beräknas preliminärt för 2019 att andelen borgerliga begravningar,
frikyrkliga och ingen begravning alls motsvarar riksgenomsnittet medan andelen begravningar
i Svenska kyrkan var 66% och andra trossamfund 7%.
Kommunalt ersatta officianter för borgerliga/konfessionslösa begravningar.
Malmö stad fattade så sent som år 2020 beslut om att inte bekosta ersättning till officianter
för konfessionslösa begravningar.
Stockholms stad bekostar inte heller ersättning till officiant för konfessionslösa begravningar.
Göteborg stad och Lunds och Uppsala kommuner har utsett politiskt förtroendevalda till
officianter vid borgerliga begravningar. Ersättningen per begravning är kopplad till det högsta
sammanträdesarvodet. Lund och Uppsala ersätter dessutom resekostnader. Anlitandet av
officianterna är kostnadsfri för de anhöriga.
Ystads kommuns kostnader för borgerliga/konfessionslösa begravningar
Ystads kommuns ersättning till officiant vid borglig begravning uppgår till 2 % av
prisbasbeloppet årligen vilket för år 2021 är 952 kronor per förrättning. Reseersättning om
18,50 kr/mil utgår också.
Ystads kommuns kostnader för officianter för konfessionslösa begravningar belastar
kommunstyrelsen. Administrationen av ersättning/arvoden hanteras av ekonomiavdelningen
och löneenheten. Stadens totala kostnadsutveckling till officianter vid borgerliga
begravningar framgår av tabellen nedan.
Kostnadsutveckling, kr
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Borgerliga begravningar tot

2016

2017

2018

2019

2020

15 438

5 448

10 896

13 620

1 816

Bedömning
Bakgrunden till kommunfullmäktiges beslut från 1988 kan antas vara i linje med den motion
som låg till grund för beslutet om att kommunen skulle betala arvode till officiant vid
borgerlig begravning, dvs att
kostnadsbefria de anhöriga då de efterlevande vid kyrklig begravning inte behövde betala
ersättning till begravningsförrättare.
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Genom att det automatiska medlemskapet i Svenska kyrkan upphörde år 1996 och att
Svenska kyrkan skildes från staten år 2000 faller argumentet om kostnadsneutralitet mellan
begravning inom Svenska kyrkan och borgerlig begravning. Utifrån nuvarande förhållanden
kan var och en avstå medlemskap i ett trossamfund och därmed inte betala någon avgift. I
gengäld uppstår det en kostnad för anhöriga för officiant i samband med borgerlig
begravning. För det fall denna kostnad för anhöriga skulle bekostas av kommunen genom
en ersättning till officiant för borgerlig begravning, kan förfarandet liknas vid ett indirekt
ekonomiskt bidrag till de anhöriga för begravningsceremonin. Av det skälet föreslås därför
att kommunfullmäktiges beslut från år 1988 upphävs från och med 1 januari 2022.
Ärendet bedöms inte beröra barn eller unga mer än möjligen indirekt och har av det skälet
därför inte barnchecklistats.

Beslutsunderlag





Beslut i kommunfullmäktige 15 september 1988 paragraf 157
Tjänsteskrivelse av kommunjurist Lisa Syrén Mandelkonvalj 6 september 2021
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 15 september 2021 paragraf 117
Beslut i kommunstyrelsen 29 september 2021 paragraf 195

Förslag till beslut
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att upphäva kommunfullmäktiges beslut av
den 15 september 1988 paragraf 157 avseende ersättning till borgerliga begravningsförrättare
samt att beslutet träder i kraft den 1 januari 2022.

Beslut skickas till:
Kansliavdelningen
Ekonomiavdelningen
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Förslag till ny inköpsstrategi
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige antar förslag till ny inköpsstrategi. Därmed utgår nuvarande Inköp- och
upphandlingspolicy.

Reservation
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen som är ytterst ansvarig för att inköpsverksamheten bedrivs på ett hållbart
och kostnadseffektivt sätt, har gett Ledning o utveckling i uppdrag att arbeta fram ett nytt
förhållningssätt för inköp i kommunstyrelsen paragraf 220, den 25 november 2020, och
därigenom ersätta nuvarande Inköp- och upphandlingspolicy, antagen den 15 januari 2015 i
kommunfullmäktige paragraf 10.
Ny inköpsstrategin har under våren 2021 framtagits och varit utskickad på remiss, mellan den
1 juli till den 17 augusti till avdelningschefer, förvaltningschefer samt till verkställande
direktörer inom kommunens helägda bolag.
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Beslutsunderlag








Förslag till ny inköpsstrategi för Ystads kommun och helägda bolag,
Inköpsprocessen Ystads kommun,
Riktlinjer till inköpsstrategi,
Riktlinjer för direktupphandling,
Tjänsteskrivelse av inköpschef, Mattias Johansson den 6 september 2021.
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 15 september 2021 paragraf 117
Beslut i kommunstyrelsen 29 september 2021 paragraf 181

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till ny inköpsstrategi.
Därmed utgår nuvarande Inköp- och upphandlingspolicy.
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Föredragande
Mattias Johansson, inköpschef.

Förslag till beslut under sammanträdet
Paul Svensson (SD) yrkar en ändring av inköpsstrategin enligt följande. Under punkten 2.2
rubriken och under punkten 3.4 ska ordet ekologiskt ändras till miljömässigt. Samma sak ska
också gälla i inledningen på sidan 4 i det första övergripande syftet och mål. Under punkten
2.2 ska ordet förnyelsebara ändras till fossilfria. I övrigt yrkas bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Cecilia Magnusson-Svärd (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Marcus Bräutigam (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag till Paul
Svenssons (SD) förslag.
Stefan Engdahl (M) yrkar bifall till Paul Svenssons (SD) förslag.
Eva Bramsvik Håkansson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag på Paul
Svenssons (SD) förslag.

Beslutsgång
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Paul Svenssons (SD) förslag och finner att
kommunfullmäktige beslutat i enlighet med Paul Svenssons (SD) förslag.
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Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning.
JA=KS förslag
NEJ=Paul Svenssons förslag
Med 25 JA-röster mot 24 NEJ-röster beslutar kommunfullmäktige i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
Beslut skickas till:
Kansliavdelningen
Ekonomiavdelningen

Justerares signatur

Omröstningslista Kf § 263/2021-10-21
Förslag till ny inköpsstrategi
KS förslag=JA
Paul Svenssons förslag=NEJ
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Resultat
Ja
Nej

25
24

Adrian Magnusson (S)
Lena Lovén Andersson (S)
Kevin Rasmussen (S)
Ingrid Ek (S)
Mårten Mårtensson (S)
Kent Mårtensson (S)
Roger Jönsson (S)
Anja Edvardsson (S)
Cecilia Magnusson-Svärd (S)
Göran Göransson (-)
Marina Nilsson (MP)
Marcus Bräutigam (MP)
Lars Toftemar (-)
Ros-Marie Johansson (S)
Isabelle Strandhagen (S)
Lars Wollin (S)
Terese Grahn (S)
Annika Weitner (V)
Göran Brante (V)
Eva Bramsvik Håkansson (C)
Madeleine S Hägg (C)
Börje Andersson (C)
Martin Andersson (C)
Nils-Evert Erlandsson (C)
Thomas Micha (S)
Henrik Plantin (M)
Urban Fasth (L)
Kristina Bendz (M)
Sverker Meyer (M)
Lennart Johansson (M)
Cecilia Fahlborg (M)
Bo Sterner (M)
Johan Wahlgren (M)
Paula Larsson Jarl (M)
Stefan Engdahl (M)
Per-Olof Lind (L)
Mohammad Omran (KD)

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
Nej
Nej
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Jan-Åke Isaksson (SD)
Paul Svensson (SD)
Michael Michaelsen (SD)
Anna Sjöland (SD)
Göran Björk (SD)
Peter Lindhe (SD)
Tomas Landgren (SD)
Clifford Härstedt (M)
Paula Nilsson (M)
Per-Einar Larsson (M)
Klas Nilsson (SD)
Bengt Gunnarsson (SD)

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
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Dnr 2021/333

Avsteg från konsortialavtalet rörande returpappershantering
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar om ändring av ingånget konsortialavtal med Sydskånes
Avfallsaktiebolag, SYSAV, avseende returpappershanteringen i Ystads kommun enligt
följande;
Avsteg görs från konsortialavtalets § 11 avseende returpapper från den 1 januari 2022 till den
31 december 2022 och innebär att Ystads kommun under denna period själv får omhänderta
och avsätta returpapper under denna period.

Sammanfattning av ärendet
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Insamling och återvinning av returpapper är i dag ett producentansvar. Producenterna
ansvarar för att returpapper samlas in och återvinns. Det görs via FTIAB, Förpackningsoch tidningsinsamlingen AB.
På återvinningsstationerna finns containers för bland annat returpapper där man som
privatperson kan lämna sitt returpapper utan kostnad. Som fastighetsägare eller
verksamhetsutövare kan man teckna avtal med någon av FTI AB:s entreprenörer för
insamling av returpapper fastighetsnära. Kommunen har idag inget ansvar för detta
materialslag.
Från och med 1 januari 2021 har regeringen beslutat att ansvaret för returpapper ska tas över
av kommunerna. Beslutet togs i slutet av december 2020. Kommunerna har sedan ansvaret
för insamling och återvinning för detta materialslag. Lösningen, kortsiktigt, för insamling
och återvinning av detta materialslag är att teckna avtal med en entreprenör genom en
direktupphandling. Förutsättningen för avtalet är att alla kommuner i regionen tecknar
avtalet. Detta innebär att ett avsteg från konsortialavtalet med Sysav behöver tecknas, vilket
Sysav inte motsätter sig. Vi vet vilka återvinningsstationer vi har i kommunen, däremot har
vi inga uppgifter om hur många fastighetsägare/verksamhetsutövare som idag har ett avtal
med en entreprenör för insamling av returpapper, fastighetsnära.
Miljödepartementet utreder nu förslag till ny förpackningsförordning i två parallella spår, ett
med kommunalt ansvar och ett med producentansvar. Enligt tidplanen kommer regeringen
fatta beslut först i juni 2022 och den nya förordningen ska börja gälla 1 januari 2023.
Möjligheten är stor att även dessa materialslag blir ett kommunalt ansvar.
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Kommunfullmäktige har beslutat att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att införa
fastighetsnära insamling i så kallade fyrfackskärl. Avfallsenheten planerar för ett sådant
införande ska kunna driftsättas inom ett par år. Genom att låta dem investera och genomföra
detta enligt plan står kommunen väl rustad inför framtiden och eventuella ändringar i en ny
förordning om förpackningar.
Ärendet har inte checklistats då ärendet bedöms enbart vara av administrativ karaktär.

Beslutsunderlag








Beslut i kommunfullmäktige 15 maj 2003, paragraf 62
Beslut i kommunfullmäktige 16 oktober 2003, paragraf 153
Avtal mellan Sydvästra Skånes avfallsaktiebolag, SYSAV, och Avfalls AB Sjöbo,
Skurup och Ystad, ASSY, och Österlens kommunala renhållnings AB, ÖKRAB, 8
december 2003
Tillägg till konsortialavtal mellan aktieägarna i SYSAV
Tillfällig överenskommelse avseende avsteg från konsortialavtalets paragraf 11
avseende returpapper
Tjänsteskrivelse av kommunjurist Lisa Syrén Mandelkonvalj 24 september 2021
Beslut i kommunstyrelsen 29 september 2021 paragraf 194

Förslag till beslut
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fatta beslut om ändring av ingånget
konsortialavtal med SYSAV avseende returpappershanteringen i Ystads kommun enligt
följande;
Avsteg görs från konsortialavtalets § 11 avseende returpapper från den 1
januari 2022 till den 31 december 2022 och innebär att Ystads kommun under
denna period själv får omhänderta och avsätta returpapper under denna period.

Beslut skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Kansliavdelningen
SYSAV
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Återrapport - Förändrad avgiftsmodell för beslut utifrån
socialtjänstlagen
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige tar del av återrapport avseende förändrad avgiftsmodell.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har tagit fram en ny avgiftsmodell för beslut utifrån Socialtjänstlagen, som
infördes 1 januari 2021. I samband med framtagandet av nytt resursfördelningssystem i
hemtjänsten, behövdes en ny modell för avgifter tas fram för att få en röd tråd i beslut,
verkställighet och avgift. Den nya modellen utgår ifrån:
1. Minska manuell administration genom att nyttja verksamhetssystemet bättre så
att avgiftsunderlaget kvalitetssäkras
2. Brukarens avgift bygger på beslutad tid där tiden beräknas utifrån en schablon
3. Underlättar styrning då avgiftsunderlaget baseras på ett tydligare insatsträd i
verksamhetssystemet
Kommunfullmäktige beslutade att den förändrade avgiftsmodellen skulle införas 1 januari
2021 samt att återrapportering skulle göras.

Beslutsunderlag
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Tjänsteskrivelse, daterad den 20 september 2021, utredare Erika Hult.
Beslut i socialnämnden 26 augusti 2021, paragraf 144
Presentation ny avgiftsmodell, av utredare Erika Hult
Tjänsteskrivelse, daterad 5 juli 2021, av utredare Erika Hult
Beslut i kommunfullmäktige 22 oktober 2020, paragraf 170

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige tar del av återrapporteringen.

Beslut skickas till:
Socialnämnden
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Bordlagd - Interpellation ställd till ordförande i
kommunstyrelsen om vision för Ystad hamn
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.

Sammanfattning av ärendet
Ledamoten Roger Jönsson (S) har lämnat in en interpellation om vision för Ystads Hamn
ställd till ordföranden i kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
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Interpellation från Roger Jönsson (S) registrerad den 15 september 2021.
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Bordlagd - Interpellation ställd till ordförande i
kommunstyrelsen om äldreboenden i kommunen
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.

Sammanfattning av ärendet
Ledamoten Göran Göransson (-) har lämnat in en interpellation om äldreboenden i
kommunen ställd till ordföranden i kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
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Interpellation från Göran Göransson (-) registrerad den 16 september 2021.
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Bordlagd - Enkel fråga ställd till ordförande i
samhällsbyggnadsnämnden - likställighetsprincipen
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att den enkla frågan får ställas.

Sammanfattning av ärendet
Ledamoten Lars Toftemar (-) har lämnat in en enkel fråga ställd till ordföranden i
samhällsbyggnadsnämnden.

Beslutsunderlag
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Enkel fråga från Lars Toftemar (-) registrerad den 16 september 2021.
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Svar på motion om belysning av cykelväg Svarte-Ystad
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att motionen, med anledning av att cykelvägen Svarte-Ystad
är en del av Region Skånes planerade supercykelstråk, ska anses besvarad.

Protokollsanteckning
Cecilia Magnusson-Svärd (S) lämnar följande protokollsanteckning.
Det framkommer i handlingarna att Region Skåne pekat ut cykelvägen Svarte-Ystad
som ett supercykelstråk, vilket medför att cykelvägen kommer att få belysning.
Det är angeläget att såväl politiker som tjänstepersoner bevakar belysning av
Cykelvägen Svarte-Ystad i samarbetet med såväl Region Skåne som med
Trafikverket.

Sammanfattning av ärendet
I en motion från Cecilia Magnusson-Svärd (S) föreslås att det utreds vilka möjliga lösningar
det finns för belysning cykelvägen Svarte-Ystad.
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Samhällsbyggnadsnämnden har yttrat sig över motionen och anför bland annat följande.
En kommun kan bygga, bekosta och äga belysning längs statlig väg eller cykelväg.
Anläggningen måste då dimensioneras belysningstekniskt enligt Trafikverkets regelverk
”VGU – Vägar och gators utformning” och en ansökan måste göras till Trafikverket.
Frågan kring belysning längs cykelvägen knyter an till flera pågående projekt.
Samhällsbyggnadsnämnden gav den 20 januari 2021, paragraf 5 tekniska avdelningen i
uppdrag att ta fram riktlinjer för hantering av kommunal gatubelysning utmed statliga och
enskilda vägar. I detta uppdrag ingår dels att ta fram riktlinjer för hur befintliga anläggningar
som kommunen äger längs statliga och enskilda vägar ska hanteras, dels om kommunen ska
belysa vägar och cykelvägar som kommunen inte är väghållare för men där belysning saknas.
Idag saknar cykelvägarna längs statlig väg inom Ystads kommun belysning på merparten
av sträckorna. Cykelvägen Svarte – Ystad ingår i Region Skånes pågående arbete med ett
koncept som kallas supercykelstråk. Region Skåne har pekat ut ett antal potentiella
supercykelstråk i Skåne och tanken är att de framtida supercykelstråken ska ha hög
framkomlighet, komfort, trafiksäkerhet och trygghet för de som vill cykla från och till Skånes
städer.
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Ett område som ingår i konceptet är belysning. I Ystads kommun finns två stråk som Region
Skåne arbetar vidare med: Svarte – Ystad samt Nybrostrand – Ystad. Tanken är att dessa
stråk ska inkluderas i nästa regionala transportinfrastrukturplan (RTI-plan) för perioden
2022–2033.
Det finns i nuläget ingen tidplan för när stråket Svarte – Ystad kan få en standardhöjning.
Om stråken pekas ut i planen innebär det att Trafikverket får ett uppdrag att prioritera och
arbeta med en upprustning av dessa cykelvägar. Förslaget är att upprustningen längs statlig
väg ska bekostas till 100 % av statliga medel och det är också troligt att det kommer att bli en
särskild pott till statlig medfinansiering för brister utmed kommunens del av cykelvägarna.
Cykelvägen mellan Svarte och Ystad är också en aktuell fråga för Trafikverket med anledning
av att cykelvägen mellan Svarte och Ystad ligger i ett utsatt läge nära havet där erosion och
havsnivåhöjningar redan idag orsakar problem. Trafikverket har vidtagit akuta åtgärder men
ser också att väg 9 inklusive cykelvägens framtid behöver studeras djupare. Ett inledande
arbete pågår inom ramen för Trafikverkets ÅVS (åtgärdsvalsstudie) ”Klimatanpassning
infrastruktur mellan Trelleborg och Ystad”. I det diskuteras både kortsiktiga och långsiktiga
åtgärder. En långsiktig åtgärd skulle t.ex. kunna vara att cykelvägen behöver flyttas och
därmed även eventuell belysning. Med anledning av att det pågår flera arbeten kring både
kommunal belysning och framtida sträckning och standard på cykelvägen Svarte – Ystad
föreslås inga ytterligare utredningar göras i nuläget. En investering av Ystads kommun i detta
skede riskerar att bli en kortsiktig lösning och det finns också goda chanser att Trafikverket
är beredda att investera i belysning framöver.
Av samhällsbyggnadsnämndens yttrande får förstås att det redan inletts ett arbete avseende
att utreda möjliga lösningar för bland annat belysning av cykelvägen Svarte-Ystad. Med det
får motionen därför anses besvarad.
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Ärendet berör inte barn och unga mer än möjligen indirekt men oaktat det kan förslaget inte
bedömas ha någon negativ påverkan på dem.

Beslutsunderlag







Motion från Cecilia Magnusson-Svärd (S), registrerad den 13 januari 2021
Beslut i kommunfullmäktige 18 februari 2021 paragraf 92
Beslut i samhällsbyggnadsnämnden 17 juni 2021 paragraf 112
Tjänsteskrivelse av kommunjurist Lisa Syrén Mandelkonvalj 6 september 2021
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 15 september 2021 paragraf 118
Beslut i kommunstyrelsen 29 september 2021 paragraf 196

Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-10-21

KF § 269

Dnr 2021/19

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen med anledning av att
cykelvägen Svarte-Ystad är en del av Region Skånes planerade supercykelstråk ska anses
besvarad.

Signature reference: bdc34ca1-ab01-41ce-a773-4d8805b932aa

Beslut skickas till:
Motionären

Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-10-21

KF § 270

Dnr 2021/26

Svar på motion om att värna den biologiska mångfalden och
motverka invasiva arter i Östersjön
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige avslår motionen i de delar som avser (i) att ta fram en strategi för att
behålla vår biologiska mångfald i kommunens del av Östersjön och att strategin sprids till
allmänheten, (ii) att metoder som motverkar att invasiva arter får fäste i kommunens del av
Östersjön tas fram, (iii) att Ystads kommun verkar för att begränsa fisket av skarpsill och
sill i de områden i kommunen där torsken lever för att öka torskens tillgång till föda, (iv)
att Ystads kommun hjälper fiskare i kommunen att ställa om och använder deras kunskaper
för att skapa ett hållbart fiske i Ystads kommun.
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad i den del som avser att material och rutiner
utvecklas för att rapportera förekomst av invasiva arter i kommunens del av Östersjön.

Reservation
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet

Signature reference: bdc34ca1-ab01-41ce-a773-4d8805b932aa

Adrian Magnusson (S), Riccard Axtelius (S) och Kenny Fransson (S) har genom en motion
yrkat på att Ystads kommun ska vidta ett flertal åtgärder för att värna den biologiska
mångfalden och motverka invasiva arter i Östersjön samt verka för ett mer hållbart fiske i
Ystads kommun.
Sammantaget genomförs och planeras de åtgärder som efterfrågas i motionen av andra
aktörer än kommunen och dessa aktörer har den kompetens, de resurser och den rådighet
som krävs. Samtliga åtgärder genomförs i samverkan med andra berörda aktörer, till exempel
småskaliga yrkesfiskare och kommuner.
Havs- och Vattenmyndigheten har ansvaret och arbetar på regeringens uppdrag för
bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.
Detta gäller även inom kommunala vattenområden. Myndigheten har tagit fram en marin
strategi som omfattar utvärdering, bedömning och åtgärdsprogram. Arbetet sker i
sexårscykler och är i ständig utveckling. Nuvarande sexårscykel varar mellan 2017–2022.
Reviderat åtgärdsprogram har varit på remiss under vintern 2020/21 och Ystad kommun
har yttrat sig över remissen.

Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-10-21

KF § 270

Dnr 2021/26

Förvaltningsarbetet i havet sker inte inom administrativa gränser utan i Östersjön som
helhet eller i stora delområden som till exempel södra Östersjön.
I åtgärdsprogrammet för havsmiljön finns specifika åtgärder inom temaområdet invasiva
främmande arter. I åtgärdsprogrammet som nu ligger som förslag finns det tre åtgärder som
handlar om att utveckla metoder för kontroll och lokal bekämpning av invasiva främmande
arter, att utveckla ett nationellt varnings- och responssystem för tidig upptäckt och att ta
fram vägledning för att beakta och hantera risken med invasiva främmande arter i marina
skyddade områden. I tidigare åtgärdsprogram har det även funnits en åtgärd att utveckla
ett tekniskt verktyg för att komplettera information om främmande arter och göra den
tillgänglig. Denna åtgärd är genomförd.
Havs- och Vattenmyndighetens rapporteringsverktyg för marina däggdjur, fiskar, växter
och ryggradslösa djur (till exempel musslor och kräftdjur) heter ”Rappen”. Länk till denna
kommer att läggas in på kommunens hemsida om invasiva främmande arter under
omarbetningen av kommunens hållbarhetsidor som pågår just nu.
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I Havs- och Vattenmyndighetens befintliga åtgärdsprogram för havsmiljön finns sex åtgärder
som syftar till att på olika sätt freda kustlekande fiskbestånd, minska fisketrycket, inrätta
fredningsområden och fredningstider och att anpassa fiskeflottans kapacitet till tillgängliga
fiskemöjligheter. I förslaget till nytt åtgärdsprogram är dessa åtgärder fortsatt kvar. Ytterligare
åtgärder som föreslås är stärkt tillsyn av redskap och förbättrad hantering av redskap inom
fritidsfisket, främja en storleksfördelning hos det kustnära fisksamhället som möjliggör att
viktiga funktioner i näringsväven upprätthålls, minska arealen trålsvept yta och öka
användningen av selektiva och skonsamma redskap samt genomföra en sammanställning
av trålningens inverkan på kustnära fiskbestånd.
Det finns mycket kommunen kan göra och gör för en bättre havsmiljö. Dessa åtgärder styrs
huvud-sakligen av EU:s vattendirektiv och i förvaltningsplanen och åtgärdsprogrammet som
är framtaget av Vattenmyndigheten för södra Östersjön. Minskad näringstillförsel, minskad
tillförsel av miljöfarliga ämnen, utökad tillsyn av miljöfarliga verksamheter och förorenade
områden, fysisk planering och förvaltnings- och kommunövergripande vattenplanering är
exempel på kommunala åtgärder. Det finns även annan lagstiftning som styr kommunens
verksamhet som medför krav på åtgärder som bidrar till att förbättra havsmiljön.

Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-10-21

KF § 270

Dnr 2021/26

Beslutsunderlag






Motion om att värna den biologiska mångfalden och motverka invasiva arter i
Östersjön registrerad 18 januari 2021
Beslut i kommunfullmäktige 18 februari 2021 paragraf 96
Tjänsteskrivelse av kommunekolog Andrea Nowag 6 juli 2021
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 15 september 2021 paragraf 119
Beslut i kommunstyrelsen 29 september 2021 paragraf 197

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen i de delar som avser (i) att
ta fram en strategi för att behålla vår biologiska mångfald i kommunens del av Östersjön och
att strategin sprids till allmänheten, (ii) att metoder som motverkar att invasiva arter får fäste i
kommunens del av Östersjön tas fram, (iii) att Ystads kommun verkar för att begränsa fisket
av skarpsill och sill i de områden i kommunen där torsken lever för att öka torskens tillgång
till föda, (iv) att Ystads kommun hjälper fiskare i kommunen att ställa om och använder deras
kunskaper för att skapa ett hållbart fiske i Ystads kommun.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besvara motionen i den del som avser att
material och rutiner utvecklas för att rapportera förekomst av invasiva arter i kommunens del
av Östersjön.

Förslag till beslut under sammanträdet
Adrian Magnusson (S) yrkar bifall till motionen.
Cecilia Magnusson-Svärd (S) yrkar bifall till motionen.
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Sverker Meyer (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Marcus Bräutigam (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Roger Jönsson (S) yrkar bifall till motionen.
Göran Brante (V) yrkar bifall till motionen.

Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-10-21

KF § 270

Dnr 2021/26

Beslutsgång
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Adrian Magnussons (S) förslag och finner
att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning.
JA=KS förslag
NEJ=Adrian Magnussons förslag
Med 27 JA-röster mot 19 NEJ-röster och 3 som avstår beslutar kommunfullmäktige i
enlighet med kommunstyrelsens förslag.
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Beslut skickas till:
Motionären

Justerares signatur

Omröstningslista Kf § 270/2021-10-21
Svar på motion om att värna den biologiska mångfalden och motverka invasiva arter i Östersjön
KS förslag=JA
Adrian Magnussons förslag=NEJ
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Resultat
Ja
Nej
Avstår

27
19
3

Henrik Plantin (M)
Urban Fasth (L)
Kristina Bendz (M)
Sverker Meyer (M)
Lennart Johansson (M)
Cecilia Fahlborg (M)
Bo Sterner (M)
Johan Wahlgren (M)
Paula Larsson Jarl (M)
Stefan Engdahl (M)
Per-Olof Lind (L)
Göran Göransson (-)
Mohammad Omran (KD)
Marina Nilsson (MP)
Marcus Bräutigam (MP)
Jan-Åke Isaksson (SD)
Paul Svensson (SD)
Michael Michaelsen (SD)
Anna Sjöland (SD)
Göran Björk (SD)
Leif Olsson Svensson (SD)
Peter Lindhe (SD)
Tomas Landgren (SD)
Clifford Härstedt (M)
Paula Nilsson (M)
Per-Einar Larsson (M)
Klas Nilsson (SD)
Adrian Magnusson (S)
Lena Lovén Andersson (S)
Kevin Rasmussen (S)
Ingrid Ek (S)
Mårten Mårtensson (S)
Kent Mårtensson (S)
Roger Jönsson (S)
Anja Edvardsson (S)
Cecilia Magnusson-Svärd (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
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
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Ros-Marie Johansson (S)
Isabelle Strandhagen (S)
Lars Wollin (S)
Terese Grahn (S)
Annika Weitner (V)
Göran Brante (V)
Eva Bramsvik Håkansson (C)
Börje Andersson (C)
Nils-Evert Erlandsson (C)
Thomas Micha (S)
Lars Toftemar (-)
Madeleine S Hägg (C)
Martin Andersson (C)

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Avstår
Avstår
Avstår

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-10-21

KF § 271

Dnr 2021/218

Svar på motion om att införskaffa miljötrattar för insamling av
hushållsfett
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige bifaller motionen.

Sammanfattning av ärendet
I en motion från Jan-Åke Isaksson (SD), Göran Björk (SD) och Paul Svensson (SD) föreslås
att Ystads kommun införskaffar miljötrattar för insamling av hushållsfett för utdelning till de
hushåll som önskar ta del av dessa.
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Samhällsbyggnadsnämnden har yttrat sig över motionen och anför bland annat följande.
Spillvattennätet och reningsverket är endast byggda och dimensionerade för att ta emot
spillvatten av hushållskaraktär. När spillvatten med förhöjda fetthalter passerar i
ledningsnätet sjunker temperaturen och fettet stelnar och klumpar ihop sig. På sikt leder
detta till akuta stopp i ledningarna. När ledningarna byggs på med fett under en längre tid
skapas även lukt, frätskador och översvämningar, vilket ger störningar för fastighetsägare.
Ledningar med fettavlagring ger dessutom goda förutsättningar för skadedjur som bland
annat råttor, vilka gärna söker sig till fuktiga miljöer med god tillgång på mat. Allt fett som
kan avskiljas och tas om hand mer miljöeffektivt bidrar till att avfallstrappan kan uppfyllas på
ett rimligt sätt. Detta leder även på sikt till minskadade kostnader för tidskrävande insatser,
översvämningar och en minskad skadedjurspåverkan. Ett sätt att avskilja fettet tidigt i
hushållen kan vara att dela ut miljötrattar till samtliga hushåll som önskar detta och i
efterhand samla upp uppkomna fettmängder i kommunal regi. Ett sådant system förenklar
omhändertagandet av fettet i hushållen på ett fördelaktigt sätt för miljömedvetna invånare.
Miljötratten är en enkel konstruktion som skruvas fast på en PET-flaska och försluts med
ett lock. Överbliven matolja hälls i miljötratten och den fyllda flaskan förvaras och fylls på
till dess att den är full. Därefter skruvas miljötratten av och ersätts av ursprungskorken och
flaskan kan därefter återvinnas enligt avfallsenhetens riktlinjer på ett miljöriktigt och effektivt
sätt. På locket till miljötratten kan Ystads kommun lämna kortfattad information i syfte att
upprätthålla ett gott miljöarbete. I motionen föreslår ledamöterna att distributionen kan
underlättas om trattarna placeras på strategiska platser för avhämtning, alternativt kan
miljötrattarna lämnas ut till medborgarna i samband med sophämtning i kommunal regi.

Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-10-21

KF § 271

Dnr 2021/218

Av samhällsbyggnadsnämndens yttrande framgår att nämnden ställer sig positiv till förslaget
i motionen och motionen ska därför bifallas.
Ärendet berör inte barn och unga mer än möjligen indirekt men oaktat det kan förslaget inte
bedömas ha någon negativ påverkan på dem.

Beslutsunderlag







Motion från Jan-Åke Isaksson (SD), Göran Björk (SD) och Paul Svensson (SD),
registrerad den 12 maj 2021
Beslut i kommunfullmäktige 20 maj 2021 paragraf 182
Beslut i samhällsbyggnadsnämnden 18 augusti 2021 paragraf 134
Tjänsteskrivelse av kommunjurist Lisa Syrén Mandelkonvalj 26 augusti 2021
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 15 september 2021 paragraf 120
Beslut i kommunstyrelsen 29 september 2021 paragraf 198

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Förslag till beslut under sammanträdet
Göran Björk (SD) yrkar bifall till motionen.
Jan-Åke Isaksson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Madeleine S. Hägg (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslut skickas till:
Motionärerna
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-10-21

KF § 272

Dnr 2021/355

Motion om utsmyckning av pirarna
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får ställas och att lämna den till kommunstyrelsen
för vidare handläggning.

Sammanfattning av ärendet
Ledamoten Lars Toftemar (-) har lämnat in en motion om utsmyckning av pirarna.

Beslutsunderlag

Signature reference: bdc34ca1-ab01-41ce-a773-4d8805b932aa

Motion registrerad 4 oktober 2021.

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen

Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-10-21

KF § 273

Dnr 2021/356

Interpellation ställd till ordförande i myndighetsnämnden om
el-scootrar
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.

Sammanfattning av ärendet
Ledamoten Lars Toftemar (-) har lämnat in en interpellation om el-scootrar ställd till
ordföranden i myndighetsnämnden.

Beslutsunderlag

Signature reference: bdc34ca1-ab01-41ce-a773-4d8805b932aa

Interpellation från Lars Toftemar (-) registrerad den 4 oktober 2021.

Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-10-21

KF § 274

Dnr 2021/323

För kännedom: Inspektion av kommunens
överförmyndarverksamhet
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige tar del av protokollet över inspektion av Tomelilla, Sjöbo och Ystad
överförmyndarnämnd.

Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för kommunernas överförmyndarverksamhet och utför
årligen en inspektion av verksamheterna i länet. Protokoll över inspektionen av Tomelilla,
Sjöbo och Ystad överförmyndarnämnd lämnas till kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige för kännedom

Beslutsunderlag





Underrättelse om inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet
Protokoll fört vid inspektion av den gemensamma överförmyndarnämnden i
Tomelilla, Sjöbo och Ystad den 26 augusti 2021
Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare Åsa Björkman Holmberg 16 september 2021
Beslut i kommunstyrelsen 29 september 2021 paragraf 199

Förslag till beslut

Signature reference: bdc34ca1-ab01-41ce-a773-4d8805b932aa

Kommunstyrelsen tar del av protokollet över inspektion av Tomelilla, Sjöbo och Ystad
överförmyndarnämnd och lämnar protokollet vidare till kommunfullmäktige för kännedom.

Beslut skickas till:
Tomelilla, Sjöbo och Ystad överförmyndarnämnd

Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-10-21

KF § 275

Dnr 2020/142

För kännedom: avslut efter svar på medborgarförslag om
internränta vid utlåningsverksamhet
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige tar del av återrapport avseende svar på medborgarförslag om
internränta vid utlåningsverksamhet. Ärendet avslutas härmed.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 14 maj 2020 att överlåta till respektive nämnd/styrelse att
besluta om ärenden i form av medborgarförslag enligt redovisad förteckning.
En medborgare hade inlämnat ett medborgarförslag om internränta vid utlåningsverksamhet.
Ärendet överlämnades till kommunstyrelsen för åtgärd.
Den 31 december 2020 upphörde möjligheten att lämna medborgarförslag och därmed även
handläggningen i kommunstyrelsen. Kansliavdelningen har därför tillsammans med
ekonomiavdelningen tagit fram och lämnat svar till medborgaren. Ärendet avslutas härmed.
Ärendet har inte barnchecklistats då det endast är av administrativ karaktär och således inte
bedöms beröra barn eller unga.

Beslutsunderlag

Signature reference: bdc34ca1-ab01-41ce-a773-4d8805b932aa




Beslut i kommunfullmäktige 14 maj 2020 paragraf 94
Tjänsteskrivelse av kommunjurist Lisa Syrén Mandelkonvalj 12 oktober 2021

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige tar del av återrapport avseende svar på medborgarförslag om
internränta vid utlåningsverksamhet. Ärendet avslutas härmed.

Beslut skickas till:
Kansliavdelningen

Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-10-21

KF § 276

Dnr 2021/368

Motion om Låt oss kartlägga våldet
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får ställas och att lämna den till kommunstyrelsen
för vidare handläggning.

Sammanfattning av ärendet
Ledamoten Annika Weitner (V) har lämnat in en motion om att kartlägga våldet i Ystads
kommun.

Beslutsunderlag
Motion registrerad 16 oktober 2021.
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Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen

Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-10-21

KF § 277

Dnr 2021/369

Motion om Bevara och utveckla den biologiska mångfalden i
Ystads kommun
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får ställas och att lämna den till kommunstyrelsen
för vidare handläggning.

Sammanfattning av ärendet
Ledamöterna Anja Edvardsson (S) och Roger Jönsson (S) har lämnat in en motion om att
utveckla den biologiska mångfalden i Ystads kommun.

Beslutsunderlag
Motion registrerad den 17 oktober 2021.

Signature reference: bdc34ca1-ab01-41ce-a773-4d8805b932aa

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen

Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-10-21

KF § 278

Dnr 2021/370

Motion om Dynamisk region
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får ställas och att lämna den till kommunstyrelsen
för vidare handläggning.

Sammanfattning av ärendet
Ledamöterna Roger Jönsson (S), Mårten Mårtensson (S) och tjänstgörande ersättare Thomas
Micha (S) har lämnat in en motion om dynamisk region.

Beslutsunderlag
Motion registrerad 18 oktober 2021.
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Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen

Justerares signatur
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