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Datum
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Signature reference: bd9baa5b-6cc9-4603-8ce6-f7db7700e6e2

Kommunfullmäktige
Plats och tid

Knutssalen Gamla Rådhuset i Ystad klockan 18:00-22:04

Beslutande

Se sidan 2

Övriga
närvarande

Anne-Marie Fasth (L)
Doris Möller (S)
Kenny Fransson (S)
Riccard Axtelius (S)
Magnus Hörnblad (MP)
Peter Linder (SD)
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Per-Einar Larsson (M)
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Stefan Engdahl (M) och Göran Brante (V)

Digital justering
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Paragrafer:

233-256

Ordförande

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

Justerare

…………………………………………………………………
Stefan Engdahl (M) och Göran Brante (V)
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Nya Rådhuset Österportstorg i Ystad

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Signature reference: bd9baa5b-6cc9-4603-8ce6-f7db7700e6e2

Beslutande

Justerares
signatur

Sammanträdesdatum
2021-09-23

Henrik Plantin (M), ordförande
Urban Fasth (L)
Paul Svensson (SD)
Kristina Bendz (M)
Sverker Meyer (M)
Gunilla Andersson (M)
Cecilia Fahlborg (M)
Bo Sterner (M)
Adrian Magnusson (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)
Ingemar Andersson (M)
Per-Olof Lind (L)
Göran Göransson (-)
Marcus Bräutigam (MP)
Ros-Marie Johansson (S)
Isabelle Strandhagen (S)
Lars Wollin (S)
Jan-Åke Isaksson (SD)
Michael Michaelsen (SD)
Anna Sjöland (SD)
Göran Björk (SD)
Leif Olsson Svensson (SD)
Tomas Landgren (SD)
Henrik Berven (C)
Börje Andersson (C)
Martin Andersson (C)
Annika Weitner (V)
Göran Brante (V)
Lars Toftemar (-)
Stefan Engdahl (M)
Peter Lindhe (SD)
Marina Nilsson (MP)
Lena Lovén Andersson (S)
Curt Hansson (M)
Lennart Johansson (M)
Clifford Härstedt (M) ersätter Johan Wahlgren (M)
Håkan Thorén Damm (KD) ersätter Mohammad Omran (KD)
Lilian Borén (S) ersätter Terese Grahn (S)
Thomas Micha (S) ersätter Shukrije Rama-Pllashniku (S)
Nils-Evert Erlandsson (C) ersätter Eva Bramsvik-Håkansson (C)
Bengt Gunnarsson (SD) ersätter Thomas Heinrich (SD)
Hans Christerson (C) ersätter Madeleine Söderlund Hägg (C)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2021-09-23

Ärenden vid dagens sammanträde
Paragraf

Ärende

Diarienr

Avsägelser
Valärenden
Bordlagd - Fyllnadsval av ersättare i socialnämnden
efter Gunilla Christerson (C)
Bordlagd - Entledigande från förtroendeuppdrag
som ledamot i Revisionen och lekmannarevisor i
AB Ystads Saltsjöbad samt därav föranlett
fyllnadsval efter Thomas Persson (S)
Entledigande från förtroendeuppdrag som ersättare
i barn- och utbildningsnämnden samt därav
föranlett fyllnadsval efter Bengt Nilsson (L)
Begäran om att utse ny nämndeman till Ystads
tingsrätt efter Pär Lejon
Fyllnadsval av ledamot i myndighetsnämnden efter
Henrik von Görtz (MP)
Svar i återremitterat ärende - Förändringar i kostens
innehåll och justerade avgifter inom Social Omsorg
Tilläggsanslag för takrenovering Österportskolan
SAM 2021/148
Signature reference: bd9baa5b-6cc9-4603-8ce6-f7db7700e6e2

Begäran om tilläggsanslag Hamnen
Godkänna Sydöstra Skånes
Räddningstjänstförbund, Delårsrapport 1 2021
Förslag att anta bestämmelser om omställningsstöd
och pension för förtroendevalda (OPF-KL18)
Godkänna särskild sammanställning för
miljökonsekvensbeskrivning tillhörande
Kommunen Ystad 2030 - översiktsplan för Ystads
kommun
Förslag till reviderat Ägardirektiv för Ytornet AB
Justerares
signatur

2021/302

2021/290

2021/304
2021/309
2021/311
2020/269
2021/270
2021/287
2021/260
2021/280

2021/274
2021/191

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämndens översyn av taxor
inom fritidsverksamheten

2021/278

2021/294
Bordlagd - Enkel fråga ställd till ordförande i
samhällsbyggnadsnämnden om arrenderad mark
2021/295
Bordlagd - Enkel fråga ställd till ordförande i
samhällsbyggnadsnämnden - Tryckfrihetsförordningen
Svar på motion om mellanboende för demenssjuka
För kännedom Svar på granskning av
bostadsanpassningsbidrag och hantering av
hjälpmedel 2021
Rapportering av ej verkställda gynnande beslut
inom SoL och LSS kvartal 1 2021

2021/40
2021/226
2021/238

Nya frågor, interpellationer och motioner

Signature reference: bd9baa5b-6cc9-4603-8ce6-f7db7700e6e2

Interpellation ställd till ordförande i
Kommunstyrelsen om vision för Ystad hamn
Interpellation ställd till ordförande i
kommunstyrelsen om äldreboenden i kommunen
Enkel fråga ställd till ordförande i
samhällsbyggnadsnämnden - allmän platsmark
Enkel fråga ställd till ordförande i
samhällsbyggnadsnämnden - likställighetsprincipen

Justerares
signatur

2021/324
2021/328
2021/326
2021/327

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-09-23

KF § 233

Dnr

Avsägelser
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige entledigar Thomas Persson (S) som lekmannarevisor i Ystad Hamn och
Logistik AB.

Sammanfattning av ärendet

Signature reference: bd9baa5b-6cc9-4603-8ce6-f7db7700e6e2

Thomas Persson (S) har lämnat in begäran om entledigande från förtroendeuppdrag som
lekmannarevisor i Ystad Hamn och Logistik AB, registrerad den 9 augusti 2021.

Beslut skickas till:
Thomas Persson
Revisionen
Ystad Hamn och Logistik AB

Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-09-23

KF § 234

Dnr

Valärenden
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige utser Cerny Balksäter (S) till lekmannarevisor i Ystad Hamn och
Logistik AB.

Sammanfattning av ärendet
Thomas Persson (S) har lämnat in begäran om entledigande från förtroendeuppdrag som
lekmannarevisor i Ystad Hamn och Logistik AB, registrerad den 9 augusti 2021.

Föredragande
Valberedningens ordförande Cecilia Fahlborg.

Förslag till beslut under sammanträdet

Signature reference: bd9baa5b-6cc9-4603-8ce6-f7db7700e6e2

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att till lekmannarevisor i Ystad Hamn och
Logistik AB väljs Cerny Balksäter (S).

Beslut skickas till:
Cerny Balksäter
Revisionen
Ystad Hamn och Logistik AB
Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-09-23

KF § 235

Dnr 2021/302

Bordlagd - Fyllnadsval av ersättare i socialnämnden efter
Gunilla Christerson (C)
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige utser Eva Clausson (C) som ersättare i socialnämnden.

Sammanfattning av ärendet
Gunilla Christerson (C) har lämnat in begäran om entledigande från förtroendeuppdrag som
ersättare i socialnämnden, registrerad den 19 augusti 2021.

Föredragande
Valberedningens ordförande Cecilia Fahlborg.

Förslag till beslut under sammanträdet

Signature reference: bd9baa5b-6cc9-4603-8ce6-f7db7700e6e2

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att till ersättare i socialnämnden väljs Eva
Clausson (C).

Beslut skickas till:
Eva Clausson
Kansliavdelningens förtroendemannasystem
Socialnämnden

Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-09-23

KF § 236

Dnr 2021/290

Bordlagd - Entledigande från förtroendeuppdrag som
ledamot i Revisionen och lekmannarevisor i AB Ystads
Saltsjöbad samt därav föranlett fyllnadsval efter Thomas
Persson (S)
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige utser Cerny Balksäter (S) som ledamot i Revisionen.
Kommunfullmäktige utser Cerny Balksäter (S) till lekmannarevisor i AB Ystads Saltsjöbad.

Sammanfattning av ärendet
Thomas Persson (S) har lämnat in begäran om entledigande från förtroendeuppdrag som
ledamot i Revisionen och lekmannarevisor i AB Ystads Saltsjöbad, registrerad den 9 augusti
2021.

Föredragande
Valberedningens ordförande Cecilia Fahlborg.

Förslag till beslut under sammanträdet

Signature reference: bd9baa5b-6cc9-4603-8ce6-f7db7700e6e2

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att till ledamot i Revisionen samt
lekmannarevisor i AB Ystads Saltsjöbad väljs Cerny Balksäter (S).

Beslut skickas till:
Cerny Balksäter
Kansliavdelningens förtroendemannasystem
Revisionen
AB Ystads Saltsjöbad

Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-09-23

KF § 237

Dnr 2021/304

Entledigande från förtroendeuppdrag som ersättare i barnoch utbildningsnämnden samt därav föranlett fyllnadsval
efter Bengt Nilsson (L)
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige entledigar Bengt Nilsson (L) som ersättare i barn-och
utbildningsnämnden.
Kommunfullmäktige utser Katja Åsbäck von Meyburg (L) till ersättare i barn-och
utbildningsnämnden.

Sammanfattning av ärendet
Bengt Nilsson (L) har lämnat in begäran om entledigande från förtroendeuppdrag som
ersättare i barn-och utbildningsnämnden, registrerad den 23 augusti 2021.

Föredragande
Valberedningens ordförande Cecilia Fahlborg.

Förslag till beslut under sammanträdet

Signature reference: bd9baa5b-6cc9-4603-8ce6-f7db7700e6e2

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att till ersättare i barn- och utbildningsnämnden
väljs Katja Åsbäck von Meyburg (L).

Beslut skickas till:
Bengt Nilsson
Katja Åsbäck von Meyburg (L)
Kansliavdelningens förtroendemannasystem
Barn- och utbildningsnämnden
Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-09-23

KF § 238

Dnr 2021/309

Begäran om att utse ny nämndeman till Ystads tingsrätt efter
Pär Lejon
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige entledigar Pär Lejon (S) som nämndeman i Ystads tingsrätt.
Kommunfullmäktige bordlägger valet av 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: bd9baa5b-6cc9-4603-8ce6-f7db7700e6e2

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att valet av nämndeman i Ystads tingsrätt
bordlägges.

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige 21 oktober 2021
Pär Lejon
Kansliavdelningens förtroendemannasystem
Ystads tingsrätt

Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-09-23

KF § 239

Dnr 2021/311

Fyllnadsval av ledamot i myndighetsnämnden efter Henrik
von Görtz (MP)
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige bordlägger fyllnadsval av 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: bd9baa5b-6cc9-4603-8ce6-f7db7700e6e2

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att valet av ledamot i myndighetsnämnden
bordlägges.

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige 21 oktober 2021

Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-09-23

KF § 240

Dnr 2020/269

Svar i återremitterat ärende - Förändringar i kostens innehåll
och justerade avgifter inom Social Omsorg
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att justera avgifterna för kost inom både ordinärt boende och
särskilt boende från och med 1 januari 2022 i enlighet med kommunens självkostnad vilket
blivit beräknat till följande:
Matdistribution65 kr/portion (tillval av färska grönsaker är kostnadsfritt)
Måltidsabonnemang särskilt boende och korttid120 kr/dygn
Korttidsvistelse barn84 kr upp<14 år ≥14år 120 kr
Detta ska regleras årligen enligt konsumentprisindex KPIF med basår september 2021.
Kommunfullmäktige beslutar att kommunen ska följa Region Skånes avgifter för kosttillägg,
sondnäring, berikningsprodukter och förtjockningsmedel. Vid förändringar av regionens
avgifter kommer kommunen framåt att göra samma förändringar.
Kommunfullmäktige beslutar att införa jämkning från och med 1 januari 2022 av
kostavgiften för de brukare som har ett underskott i sitt avgiftsutrymme. Jämkningen blir i
paritet med underskottet och kan aldrig bli större än det förhöjda minimibeloppet för
fördyrad kost.
Datumen har sedan socialnämndens behandling uppdaterats till att gälla från 1 januari 2022.

Signature reference: bd9baa5b-6cc9-4603-8ce6-f7db7700e6e2

Sammanfattning av ärendet
Ärendet avseende förändringar i kostens innehåll och justerade avgifter inom Social Omsorg,
återremitterades av Kommunfullmäktige 2021-03-18 med motivering att det behövdes ett
förtydligande om vilka förändringar i kostens innehåll som innefattas i denna förändring och
som ingår i beslutet. Tidsplanen har uppdaterats till att införandet av förändringar i kostens
innehåll och justering i avgifter kan ske 1 januari 2022.
Ett förtydligande har inkommit i tjänsteskrivelse av utredare Erika Hult 18 juni 2021.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att justera avgifterna för kost inom
både ordinärt boende och särskilt boende från och med 1 januari 2021 i enlighet med
kommunens självkostnad vilket blivit beräknat till följande:
Matdistribution 65 kr/portion (tillval av färska grönsaker är kostnadsfritt)
Måltidsabonnemang särskilt boende och korttid120 kr/dygn
Korttidsvistelse barn84 kr upp<14 år ≥14år 120 kr
Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-09-23

KF § 240

Dnr 2020/269

Detta ska regleras årligen enligt konsumentprisindex KPIF med basår september 2021.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunen ska följa Region
Skånes avgifter för kosttillägg, sondnäring, berikningsprodukter och förtjockningsmedel. Vid
förändringar av regionens avgifter kommer kommunen framåt att göra samma förändringar.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att införa jämkning från och med 1
januari 2022 av kostavgiften för de brukare som har ett underskott i sitt avgiftsutrymme.
Jämkningen blir i paritet med underskottet och kan aldrig bli större än det förhöjda
minimibeloppet för fördyrad kost.

Beslutsunderlag










Tjänsteskrivelse av utredare Erika Hult 17 september 2020
Minnesanteckningar från möte 9 oktober 2020, Pensionärsråd och Tillgänglighetsråd
Beslut i socialnämnden 22 oktober 2020 paragraf 160
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 5 november 2020 paragraf 133
Beslut i kommunstyrelsen 25 november 2020 paragraf 233
Beslut i kommunfullmäktige 18 februari 2021 - bordlagt
Beslut i kommunfullmäktige 18 mars 2021 paragraf 116 – ärendet återremitterat
Tjänsteskrivelse av utredare Erika Hult 18 juni 2021
Beslut i kommunstyrelsen 25 augusti 2021 paragraf 170

Signature reference: bd9baa5b-6cc9-4603-8ce6-f7db7700e6e2

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att justera avgifterna för kost inom
både ordinärt boende och särskilt boende från och med 1 januari 2022 i enlighet med
kommunens självkostnad vilket blivit beräknat till följande:
Matdistribution65 kr/portion (tillval av färska grönsaker är kostnadsfritt)
Måltidsabonnemang särskilt boende och korttid120 kr/dygn
Korttidsvistelse barn84 kr upp<14 år ≥14år 120 kr
Detta ska regleras årligen enligt konsumentprisindex KPIF med basår september 2021.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunen ska följa Region
Skånes avgifter för kosttillägg, sondnäring, berikningsprodukter och förtjockningsmedel. Vid
förändringar av regionens avgifter kommer kommunen framåt att göra samma förändringar.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att införa jämkning från och med 1
januari 2022 av kostavgiften för de brukare som har ett underskott i sitt avgiftsutrymme.
Jämkningen blir i paritet med underskottet och kan aldrig bli större än det förhöjda
minimibeloppet för fördyrad kost.
Datumen har sedan socialnämndens behandling uppdaterats till att gälla från 1 januari 2022.
Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-09-23

KF § 240

Dnr 2020/269

Föredragande
Erika Hult, utredare, Kristina Andersson, nutritionsansvarig dietist, Annica Winding,
ekonom.

Förslag till beslut under sammanträdet
Jan-Åke Isaksson (SD) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag.
Göran Göransson (-) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag.
Cecilia Magnusson-Svärd (S) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag.
Annika Weitner (V) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag.

Signature reference: bd9baa5b-6cc9-4603-8ce6-f7db7700e6e2

Marcus Bräutigam (MP) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag.

Beslut skickas till:
Socialnämnden
Ekonomiavdelningen

Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-09-23

KF § 241

Dnr 2021/270

Tilläggsanslag för takrenovering Österportskolan SAM
2021/148
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beviljar samhällsbyggnadsnämnden ett tilläggsanslag på 20 miljoner kr
år 2021 för takrenovering av Österport samt att tilläggsanslaget finansieras inom kommunens
nyupplåningsram fastställd av kommunfullmäktige 18 februari 2021 paragraf 79.
Kommunfullmäktige noterar att samhällsbyggnadsnämndens investeringsäskande för 2022
avseende ”Planerat fastighetsunderhåll: tak, fasad, fönster” därmed kan minskas med 10
miljoner kronor, det vill säga från 23 miljoner kronor till 13 miljoner kronor.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige godkände i budgetbeslutet hösten 2019 en investering på 24 mkr
avseende takrenovering på Österport. Anslaget var fördelat med 8 mnkr per år under
perioden 2020–2022. Efter upphandling var bedömningen att investeringsanslaget kunde
sänkas med 10 mnkr, det vill säga till 8 mnkr 2020 och 6 mnkr 2021 (då utfallet 2020 blev
10,1 mnkr är det resterande beloppet i innevarande års budget 3,9 mnkr).

Signature reference: bd9baa5b-6cc9-4603-8ce6-f7db7700e6e2

Under sommaren 2020 upptäcktes omfattande rötskador i takstommen. Därtill har det visat
sig att takpannor varit i sämre skick än förväntat samt att det finns kraftiga sättningar i
takkonstruktionen. Även en provisoriskt lagad brandskada har upptäckts. Sammantaget är
samhällsbyggnadsnämndens bedömning att det behövs ett tilläggsanslag på 20 mnkr till nu
aktuell investering. Den totala utgiften skulle därmed hamna på 34 mnkr.
I sammanhanget bör noteras att 10 mnkr av begärt tilläggsanslag på 20 mnkr finns med i
samhällsbyggnadsnämndens investeringsäskande för 2022. Nämnden beslutade därför att
äskandet avseende projektet benämnt ”Planerat fastighetsunderhåll: tak, fasad, fönster” år
2022 kan minskas från 23 till 13 mnkr om begärt tilläggsanslag i nu aktuellt ärende beviljas.

Beslutsunderlag







Rapport om åtgärdsförslag av rötskador i tak på Österport
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 4 juni 2021
Beslut i samhällsbyggnadsnämnden den 17 juni 2021 paragraf 114
Tjänsteskrivelse av budgetchef Peter Andersson 1 juli 2021
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 11 augusti 2021 paragraf 98
Beslut i kommunstyrelsen 25 augusti 2021 paragraf 169

Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-09-23

KF § 241

Dnr 2021/270

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja samhällsbyggnadsnämnden ett
tilläggsanslag på 20 miljoner kr år 2021 för takrenovering av Österport samt att
tilläggsanslaget finansieras inom kommunens nyupplåningsram fastställd av
kommunfullmäktige 18 februari 2021 paragraf 79.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige notera att samhällsbyggnadsnämndens
investeringsäskande för 2022 avseende ”Planerat fastighetsunderhåll: tak, fasad, fönster”
därmed kan minskas med 10 miljoner kronor, det vill säga från 23 miljoner kronor till
13 miljoner kronor.

Förslag till beslut under sammanträdet

Signature reference: bd9baa5b-6cc9-4603-8ce6-f7db7700e6e2

Per-Olof Lind (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslut skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Ekonomiavdelningen

Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-09-23

KF § 242

Dnr 2021/287

Begäran om tilläggsanslag Hamnen
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beviljar tilläggsanslag till projekten Färjeläge 7/8, 43,0 miljoner kronor
och GS-vatten, 5,5 miljoner kronor.
Kommunfullmäktige beslutar att begärt tilläggsanslag på 48,5 miljoner kronor finansieras
inom av kommunfullmäktige fastställd upplåningsram för 2021.

Sammanfattning av ärendet
I hamnförvaltningens investeringsbudget för 2021 finns 15,0 miljoner kronor som
ospecificerat anslag. Anslaget ska fördelas efter beslut i kommunstyrelsens
arbetsutskott/kommunstyrelsen.
Förvaltningen föreslår att det ospecificerade anslaget ska fördelas enligt följande (belopp i
tusentals kronor):
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-

IT o Säkerhetsstyrningssystem 2 242
YES, projektledning 250
Reparation Ö:a kajen/Varvskaj 433
Landströmskran Mazovia4 451
Tak check-in1 971
GS-vatten4 471
Anpassning terminal FRS 110
Ombyggnad RSB HB05 150
Mindre ombyggnader 800
FL5/HB05 anpassningar 122
Summa15 000

Efter ovan fördelning av det ospecificerade anslaget prognostiserar förvaltningen ett
underskott i investeringsbudget 2021 på 48,5 miljoner kronor. Projekten Färjeläge 7/8 samt
GS-vatten prognostiseras redovisa underskott på 43,0 miljoner kronor respektive 5,5
miljoner kronor.
Projektet färjeläge 7/8 totala beräknade investeringsutgift exklusive bidrag är 989,9 miljoner
kronor för åren 2018-2021. Projektet tilldelades en investeringsbudget på 950,0 miljoner
kronor för åren 2018-2020 men saknar anslag för 2021. För att kunna färdigställa projektet i
år äskas 43,0 miljoner kronor som ett tilläggsanslag. Det budgeterade beloppet baserades på
en beräkning gjord 2017. Efter upphandling konstaterades att entreprenadkostnaden
hamnade på 912,5 miljoner kronor, exkl. byggherrekostnader och ätor. I EU-ansökan
Justerares signatur
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Dnr 2021/287

beräknades den totala kostnaden till ca 1 000,0 miljoner kronor av vilka 25% beviljades i
bidrag, vilket ger 250,0 miljoner kronor. Det finns således en diskrepans om 50,0 miljoner
kronor mellan budgeten och planen för projektet av vilka det nu behövs 43,0 miljoner
kronor i tilläggsanslag. Detta ärende skulle varit uppe redan under 2019 men har fallit mellan
stolarna. Tilläggsanslaget påverkar inte hamnbolagets kalkyl då denna baseras på 1 000,0
miljoner kronor i investeringsvolym.
Projektet GS-vatten totala beräknade investeringsutgift är 20,0 miljoner kronor för 2021.
Projektet blev tilldelad ett tilläggsanslag på 10,0 miljoner kronor för 2021. 4,5 mkr föreslås
omdisponeras från det ospecificerade anslaget till projektet. För att kunna färdigställa
projektet i år äskas 5,5 miljoner kronor som ett tilläggsanslag. Projektet har hanterats ad hoc
och det har varit stor osäkerhet om totalvolymen. Prognosen om 20,0 miljoner kronor
bedöms nu vara rimlig varför den del som förvaltningens budgetram inte kan täcka begärs
som tilläggsanslag.

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse gällande omdisponering av LoU/Hamnens ospecificerade
investeringsanslag samt äskande om tilläggsanslag
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 11 augusti 2021 paragraf 92
Beslut i kommunstyrelsen 25 augusti 2021 paragraf 164

Föredragande
Björn Boström, hamnchef.

Förslag till beslut under sammanträdet
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja tilläggsanslag till projekten
Färjeläge 7/8, 43,0 miljoner kronor och GS-vatten, 5,5 miljoner kronor.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att begärt tilläggsanslag på 48,5 miljoner
kronor finansieras inom av kommunfullmäktige fastställd upplåningsram för 2021.

Beslut skickas till:
Hamnförvaltningen
Ekonomiavdelningen

Justerares signatur
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Kommunfullmäktige

2021-09-23
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Dnr 2021/260

Godkänna Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund,
Delårsrapport 1 2021
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige godkänner Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbunds delårsrapport per
tertial 1 2021.

Sammanfattning av ärendet
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund har upprättat en delårsrapport per tertial 1 2021.
Rapporten är godkänd av förbundets direktion och överlämnad till medlemskommunerna för
behandling.

Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse av budgetchef Peter Andersson 22 juni 2021
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbundets beslut 31 maj 2021 paragraf 18
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund, Delårsrapport tertial 1 2021
Beslut i kommunstyrelsen 25 augusti 2021 paragraf 171

Förslag till beslut
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Sydöstra Skånes
Räddningstjänstförbunds delårsrapport per tertial 1 2021.

Beslut skickas till:
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund
Ekonomiavdelningen
Justerares signatur
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Förslag att anta bestämmelser om omställningsstöd och
pension för förtroendevalda (OPF-KL18)
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige återremitterar ärendet med följande motivering. Att det förtydligas vad
det medför om kommunen gör avsteg från avtalet samt en grundläggande genomgång av hela
avtalet.

Sammanfattning av ärendet
I samband med pågående arbete med förslag till revidering av vår gällande pensionspolicy har
framkommit att OPF-KL 18 ej formellt antagits. OPF-KL 18 har en del förändringar som
anpassats i förhållande till annan lagstiftning enligt ärendebeskrivningen nedan.

Beslutsunderlag





OPF-KL 18, avtalet
Tjänsteskrivelse av HR-chef Clas Martinsson 7 juli 2021
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 11 augusti 2021 paragraf 94
Beslut i kommunstyrelsen 25 augusti 2021 paragraf 167

Förslag till beslut
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta bestämmelser om omställningsstöd
och pension till förtroendevalda (OPF-KL 18) och att de ska gälla från och med
1 januari 2021.

Förslag till beslut under sammanträdet
Annika Weitner (V) yrkar en ändring av lydelsen i kapitel 2 § 6 till:
”Omställningsersättningarna enligt §§ 4 och 5 ska samordnas/minskas med andra
förvärvsinkomster” och att övrig text i denna paragraf strykes.
Marcus Bräutigam (MP) yrkar bifall till Annika Weitners (V) ändringsyrkande.
Kristina Bendz (M) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag och avslag på Annika Weitners
(V) ändringsyrkande.
Jan-Åke Isaksson (SD) yrkar återremiss med följande motivering. Det krävs mer förklaring
om vad det konkret innebär.
Justerares signatur
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Kommunfullmäktige

2021-09-23

KF § 244
Dnr 2021/280
Cecilia Magnusson-Svärd yrkar återremiss med följande motivering. Att det förtydligas vad
det medför om kommunen gör avsteg från avtalet samt en grundläggande genomgång av hela
avtalet.
Kent Mårtensson (S) yrkar bifall till Cecilia Magnusson-Svärds förslag.

Beslutsgång
Ordförande ställer förslaget om att ärendet ska avgöras idag mot förslaget om att ärendet ska
återremitteras med socialdemokraternas återremissyrkande och finner att
kommunfullmäktige beslutat att ärendet ska avgöras idag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning.
JA= Avgöra ärendet idag
NEJ=Återremittera
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Med 17 JA-röster mot 31 NEJ-röster och 1 som avstår beslutar kommunfullmäktige att
återremittera ärendet.

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen

Justerares signatur

Omröstningslista Kf § 244/2021-09-23
Förslag att anta bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPFKL18)
Ärendet avgörs idag=JA
Återremiss=NEJ
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Resultat
Ja
Nej
Avstår

17
31
1

Henrik Plantin (M)
Urban Fasth (L)
Kristina Bendz (M)
Sverker Meyer (M)
Gunilla Andersson (M)
Lennart Johansson (M)
Cecilia Fahlborg (M)
Bo Sterner (M)
Paula Larsson Jarl (M)
Ingemar Andersson (M)
Stefan Engdahl (M)
Curt Hansson (M)
Per-Olof Lind (L)
Annika Weitner (V)
Göran Brante (V)
Clifford Härstedt (M)
Håkan Thorén Damm (KD)
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)
Ros-Marie Johansson (S)
Isabelle Strandhagen (S)
Lars Wollin (S)
Jan-Åke Isaksson (SD)
Paul Svensson (SD)
Michael Michaelsen (SD)

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
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
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Anna Sjöland (SD)
Göran Björk (SD)
Leif Olsson Svensson (SD)
Peter Lindhe (SD)
Tomas Landgren (SD)
Henrik Berven (C)
Börje Andersson (C)
Martin Andersson (C)
Nils-Evert Erlandsson (C)
Hans Christerson (C)
2Thomas Micha (S)
Lilian Borén (S)
Bengt Gunnarsson (SD)
Lars Toftemar (-)

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-09-23
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Dnr 2021/274

Godkänna särskild sammanställning för
miljökonsekvensbeskrivning tillhörande Kommunen Ystad
2030 - översiktsplan för Ystads kommun
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige godkänner den särskilda sammanställningen för
miljökonsekvensbeskrivningen tillhörande planen Kommunen Ystad 2030 – översiktsplan
för Ystads kommun.

Sammanfattning av ärendet
När en översiktsplan tas fram ska en miljöbedömning av planen göras och en
miljökonsekvens-beskrivning ska tas fram. Miljöbedömning ska göras parallellt under hela
planprocessen för att miljöaspekterna ska integreras i planen. När beslutet om att anta planen
tas ska miljökonsekvens-beskrivningen utgöra ett beslutsunderlag.
Efter att planen antagits ska en särskild sammanställning göras (enligt MB 6 kap 16§) som
redovisar hur miljöaspekterna har integrerats i planen och hur miljökonsekvensbeskrivningen
och synpunkterna på denna har beaktats. Kommunen ska även redogöra för skälen till val av
alternativ, samt en redogörelse för vilka åtgärder kommunen avser att vidta för uppföljning
och övervakning av den betydande miljöpåverkan som ett genomförande av planen kan
medföra. Miljökonsekvensbeskrivningen för Kommunen Ystad 2030 har ända sedan
samrådshandlingen funnits inkluderad i planhandlingen. Stadsbyggnadsavdelningen har
nu tagit fram förslag till särskild sammanställning.

Beslutsunderlag
Signature reference: bd9baa5b-6cc9-4603-8ce6-f7db7700e6e2







Kommunfullmäktiges beslut den 17 juni 2021 § 191. Antagande av Kommunen
Ystad 2030 – översiktsplan för Ystads kommun.
Särskild sammanställning för miljökonsekvensbeskrivning.
Tjänsteskrivelse av stadsarkitekt Leila Ekman den 30 juni 2021
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 11 augusti 2021 paragraf 95
Beslut i kommunstyrelsen 25 augusti 2021 paragraf 163
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna den särskilda
sammanställningen för miljökonsekvensbeskrivningen tillhörande planen Kommunen Ystad
2030 – översiktsplan för Ystads kommun.
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Beslut skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
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Dnr 2021/191

Förslag till reviderat Ägardirektiv för Ytornet AB
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige återemitterar ärendet med följande motivering. Att det förtydligas vad
som ska gälla kring dialog med dotterbolagen innan beslut fattas om lånelimiter för desamma.

Protokollsanteckning
Socialdemokraterna antecknar följande till protokollet:
Att inför framtagandet av beslut om resultatkrav och beslut om lånelimit
ska detta ske i ökas dialog mellan Ytornet och dotterbolagen.

Sammanfattning av ärendet
Styrelsen i Ytornet AB godkänner, efter att punkt 16 Ekonomi har strukits, förslaget till nytt
ägardirektiv för bolaget och överlämnar förslaget till kommunstyrelsen för beredning inför
beslut i kommunfullmäktige.
Kommunen utövar styrning av sina bolag genom ägardirektiv – ett ensidigt riktat direktiv
till bolaget från ägaren avseende krav och förväntningar på bolaget. Ägardirektiven i Ystads
kommun inleds med generella direktiv som gäller för samtliga kommunala bolag i Ystads
kommun. Dessa generella direktiv följs av särskilda direktiv för respektive bolag.
För koncernens dotterbolag reviderades ägardirektiven under 2020. Detta ärende avser
revidering av ägardirektivet för moderbolaget. Det nu gällande ägardirektivet beslutades
i kommunfullmäktige 2017.
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Beslutsunderlag







Beslut i Ytornet AB 8 februari 2021 paragraf 6
Tjänsteskrivelse av vice verkställande direktör Carola Nilsson 29 mars 2021
Gällande ägardirektiv Ytornet AB
Nytt ägardirektiv för Ytornet med markerade ändringar
Beslut i Ytornet AB 6 april 2021 paragraf 15
Beslut i kommunstyrelsen 25 augusti 2021 paragraf 165

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reviderat Ägardirektiv för
Ytornet AB.
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Förslag till beslut under sammanträdet
Michael Michaelsen (SD), yrkar en ändring av § 16 i det nya förslaget till ägardirektiv, från
resultatkrav till avkastningskrav.
Martin Andersson (C) yrkar en ändring av punkten 17 i förslaget till det nya ägardirektivet
enligt följande. Det ska vara ett tillägg av innebörden ”skall” ske i dialog med de enskilda
bolagen.
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Kristina Bendz (M) yrkar att ärendet återremitteras med följande motivering. Att det
förtydligas vad som ska gälla kring dialog med dotterbolagen innan beslut fattas om
lånelimiter för desamma.

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen
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Dnr 2021/278

Barn- och utbildningsnämndens översyn av taxor inom
fritidsverksamheten
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar:
att godkänna barn- och utbildningsnämndens förslag, paragraf 91/2021, till taxor för
kommunens idrottsanläggningar att gälla från den 1 januari 2022.
att taxan för Ystad Arena A-hall (i arena läge) därmed behålls enligt den modell som av
antogs av kommunfullmäktige 13 juni 2019 paragraf 128.
att barn- och utbildningsnämnden ska göra en årlig översyn av samtliga i detta ärende aktuella
taxor och att nämndens första översyn ska ske inför 2022.
Kommunfullmäktige beslutar att den årliga översynen innebär att taxenivåerna regleras per
den 1 januari efter konsumentindex med september månad 2020 som basår. Vid beräkning
av indexförändringen används indextalet för september månad före det år förändringen
avser. Procentsatsen avrundas till en decimal. Negativt index regleras inte.

Reservation
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet.
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Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har inkommit ett förslag gällande taxor inom nämndens
verksamhetsområde för fritid. Kommunfullmäktige behandlade i juni 2019, § 128, ett ärende
avseende dessa taxor.
Nu aktuellt förslag innebär i första hand höjningar för utomkommunala kunder samt
avseende kommunens invånare och företag då användandet inte sker i föreningsregi.
Taxenivån gällande gräsplaner på Idrottsplatsen föreslås därtill anpassas för att ligga på en
rimlig nivå i förhållande till inomhushallar. Vidare innebär förslaget en mindre höjning av
föreningstaxor på Ystad arena bad och att taxorna för multibassängen justeras upp för
privatpersoner och företag. På nybrostrandsbadet försvinner rabattkort och familjekort och
ersätts av säsongskort och gruppbiljett.
I handlingarna från barn- och utbildningsnämnden redovisas en genomgång av hyresnivåerna
för Ystad Arena A-hall (i arena läge). Nämndens förslag är att nuvarande modell på taxan
fortsatt ska gälla.
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Nämnden tar även upp att det bör göras en årlig översyn av de i detta ärende aktuella
taxorna. Översynen ska innebära att taxenivåerna regleras per den 1 januari efter
konsumentindex med september månad 2020 som basår. Vid beräkning av
indexförändringen används indextalet för september månad före det år förändringen avser.
Procentsatsen avrundas till en decimal. Negativt index regleras inte. Första översynen ska ske
inför 2022. Noteras bör således att de belopp som kommer att gälla från den 1 januari 2022
kommer, i förhållande till vad som anges i detta ärende, att påverkas av den kommande
översynen.
Ledning och utveckling har inga invändningar mot föreliggande förslag. Det finns anledning
att lyfta fram det positiva i att taxenivåerna ses över av nämnden årligen. Skulle det framöver
behövas andra förändringar, exempelvis om det finns skäl att anpassas nivåerna till tilldelad
budgetram, kan nämnden återkomma till kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag








Barn- och utbildningsförvaltningens barnchecklista
Barn- och utbildningsförvaltningens förslag ”Taxor idrottsanläggningar och Ystad
Arena bad”
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 10 juni 2021
Beslut i barn- och utbildningsnämndens 24 juni 2021 paragraf 98
Tjänsteskrivelse av budgetchef Peter Andersson 3 augusti 2021
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 11 augusti 2021 paragraf 97
Beslut i kommunstyrelsen 25 augusti 2021 paragraf 168

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
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att godkänna barn- och utbildningsnämndens förslag, paragraf 91/2021, till taxor för
kommunens idrottsanläggningar att gälla från den 1 januari 2022.
att taxan för Ystad Arena A-hall (i arena läge) därmed behålls enligt den modell som av
antogs av kommunfullmäktige 13 juni 2019 paragraf 128.
att barn- och utbildningsnämnden ska göra en årlig översyn av samtliga i detta ärende aktuella
taxor och att nämndens första översyn ska ske inför 2022.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att den årliga översynen innebär att
taxenivåerna regleras per den 1 januari efter konsumentindex med september månad 2020
som basår. Vid beräkning av indexförändringen används indextalet för september månad
före det år förändringen avser. Procentsatsen avrundas till en decimal. Negativt index regleras
inte.
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Förslag till beslut under sammanträdet
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Göran Göransson (-) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Jan-Åke Isaksson (SD) yrkar en ändring av kommunstyrelsens förslag enligt följande.
Gymnastiksalar. Enligt förslag.
Sporthallar. Match utomkommunala kunder 600 kronor, övrigt enligt förslag.
Ystads Arena A1, A2 och B-hall. Träning övriga i Ystads kommun 500 kronor, Match
utomkommunal 1800 kronor, övrigt enligt förslag.
Ystads Arena A-hall i arenaläge. Match elitserie 18 000 kronor, Match Allsvenskan
14 000 kronor och Match Div. 1 10 000 kronor Detta ska vara fastpriser. Baseras på att
publik kan tas emot i normalläge.
Taxa för publikantal. Tas bort.
Sandskogens Idrottsplats. Träning övriga Ystads kommun 500 kronor, Match
utomkommunala kunder 1800 kronor, övrigt enligt förslag.
Sandskogens konstgräsplan, oktober-april. Enligt förslag.
Sandskogens konstgräsplan, maj-september. Enligt förslag.
Övriga lokaler. Aula. Utomkommunala kunder 800 kronor, övrigt under övriga lokaler
enligt förslag.
Ystads Arena Bad. Motionssim 0-6 år kronor, Barn 7-17 år 45 kronor, Vuxen 70
kronor, Rabattkort 7-17 år 450 kronor, Rabattkort vuxen 700 kronor och Årskort vuxen
2200 kronor. Detta gällande motionssim, obs! vi föreslår nya kategorier och alla är med i
vårt förslag här.
Familjebad. 0-6 år 0 kronor, Barn 7-17 år 60 kronor, Vuxen 85 kronor, Årskort 7-17 år
1500 kronor, Årskort vuxen 2600 kronor och Årskort 65 + 2200 kronor. Samma gäller
här att det är bara dessa kategorier som ska finnas.
25-meters bassängen – pris per bana. Träning kommunens föreningar, ungdom 15
kronor, övrigt enligt förslag.
Multibassängen – hyra av hel bassäng. Enligt förslag.
Nybrostrandsbadet. Barn 0-6 år 0 kronor och Barn 7-17 år 30 kronor, övrigt enligt
förslag. Här föreslår vi nya ålderskategorier för endast barn, gäller även för säsongskorten.
Nybrostrandsbadet 25 metersbassängen. Träning kommunens föreningar, ungdom
15.-, övrigt enligt förslag.
Kulturskolan. Enligt förslag.
Anja Edvardsson (S) yrkar avslag på Jan-Åke Isakssons (SD) förslag samt bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Paul Svensson (SD) yrkar bifall på Jan-Åke Isakssons (SD) förslag.
Marcus Bräutigam (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag på Jan-Åke
Isaksson (SD) förslag.
Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-09-23

KF § 247

Dnr 2021/278

Kevin Rasmussen (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Cecilia Magnusson-Svärd (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Jan-Åke Isakssons (SD) förslag och finner
att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning.
JA=KS förslag
NEJ=J-Å Isakssons förslag

Signature reference: bd9baa5b-6cc9-4603-8ce6-f7db7700e6e2

Med 39 JA-röster mot 9 NEJ-röster och 1 som avstår beslutar kommunfullmäktige i enlighet
med kommunstyrelsens förslag.

Beslut skickas till:
Barn- och utbildningsnämnden
Ekonomiavdelningen

Justerares signatur

Omröstningslista Kf § 247/2021-09-23
Barn- och utbildningsnämndens översyn av taxor inom fritidsverksamheten
KS förslag=JA
J-Å Isakssons förslag=NEJ

Signature reference: bd9baa5b-6cc9-4603-8ce6-f7db7700e6e2

Resultat
Ja
Nej
Avstår

39
9
1

Henrik Plantin (M)
Urban Fasth (L)
Kristina Bendz (M)
Sverker Meyer (M)
Gunilla Andersson (M)
Lennart Johansson (M)
Cecilia Fahlborg (M)
Bo Sterner (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)
Ingemar Andersson (M)
Stefan Engdahl (M)
Curt Hansson (M)
Per-Olof Lind (L)
Göran Göransson (-)
Marina Nilsson (MP)
Marcus Bräutigam (MP)
Ros-Marie Johansson (S)
Isabelle Strandhagen (S)
Lars Wollin (S)
Annika Weitner (V)
Göran Brante (V)
Henrik Berven (C)
Börje Andersson (C)
Martin Andersson (C)
Clifford Härstedt (M)
Nils-Evert Erlandsson (C)
Hans Christerson (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
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Håkan Thorén Damm (KD)
Thomas Micha (S)
Lilian Borén (S)
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)
Bengt Gunnarsson (SD)
Lars Toftemar (-)

Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Avstår

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-09-23

KF § 248

Dnr 2021/294

Bordlagd - Enkel fråga ställd till ordförande i
samhällsbyggnadsnämnden om arrenderad mark
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

Signature reference: bd9baa5b-6cc9-4603-8ce6-f7db7700e6e2

Enkel fråga från Lars Toftemar (-) registrerad den 12 augusti 2021.

Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-09-23

KF § 249

Dnr 2021/295

Bordlagd - Enkel fråga ställd till ordförande i
samhällsbyggnadsnämnden - Tryckfrihetsförordningen
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att den enkla frågan utgår då frågeställaren önskar ta tillbaka
frågan.

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

Beslutsunderlag

Signature reference: bd9baa5b-6cc9-4603-8ce6-f7db7700e6e2

Enkel fråga från Lars Toftemar (-) registrerad den 12 augusti 2021.

Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-09-23

KF § 250

Dnr 2021/40

Svar på motion om mellanboende för demenssjuka
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige bifaller motionen.

Reservation
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Paul Svensson (SD), Jan-Åke Isaksson (SD) och Michael Michaelsen (SD) har i en motion
föreslagit kommunfullmäktige att Ystads kommun ska utreda förutsättningarna för att införa
anpassade boenden, mellanboenden, för de brukare som har en pågående demenssjukdom.
Kommunfullmäktige överlämnade frågan till kommunstyrelsen för beredning som
överlämnade motionen till socialnämnden för yttrande.
Socialnämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige att motionen bör avslås då Social
Omsorg har en organisation inom äldreomsorgen för att hantera problematiken kring
demenssjukdom och de olika sätt som den yttrar sig på hos olika brukare.
Med det ska motionen avslås.
Ärendet berör inte barn och unga utan avser brukare som har en pågående demenssjukdom
samt dess anhöriga och har därför inte barnchecklistats.
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Beslutsunderlag







Motion registrerad 27 januari 2021
Kommunfullmäktiges beslut 18 februari 2021
Tjänsteskrivelse av enhetschef för kansli- och utvecklingsstab, Jenny Blom,
17 maj 2021
Yttrande från socialnämnden över motion om att införa mellanboende inom
äldreomsorgen, 27 maj 2021 paragraf 100
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 11 augusti 2021 paragraf 99
Beslut i kommunstyrelsen 25 augusti 2021 paragraf 172

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-09-23

KF § 250

Dnr 2021/40

Förslag till beslut under sammanträdet
Paul Svensson (SD) yrkar bifall till motionen.
Cecilia Magnusson-Svärd (S) yrkar avslag på motionen.
Jan-Åke Isaksson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Göran Göransson (-) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Annika Weitner (V) yrkar avslag på motionen.
Kent Mårtensson (S) yrkar avslag på motionen.
Roger Jönsson (S) yrkar bifall till Cecilia Magnusson-Svärds yrkande om avslag på motionen.
Göran Brante (V) yrkar avslag på motionen.
Lilian Borén (S) yrkar avslag på motionen.
Marcus Bräutigam (MP) yrkar avslag på motionen.

Beslutsgång
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag om bifall till motionen mot förslaget att avslå
motionen och finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens
förslag.
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Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning.
JA= Bifall till motionen
NEJ=Avslag på motionen
Med 25 JA-röster mot 24 NEJ-röster beslutar kommunfullmäktige i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
Beslut skickas till:
Paul Svensson (SD)
Jan-Åke Isaksson (SD)
Michael Michaelsen (SD)
Socialnämnden

Justerares signatur

Omröstningslista Kf § 250/2021-09-23
Svar på motion om mellanboende för demenssjuka
Bifall till motionen=JA
Avslag på motionen=NEJ
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Resultat
Ja
Nej

25
24

Henrik Plantin (M)
Urban Fasth (L)
Kristina Bendz (M)
Sverker Meyer (M)
Gunilla Andersson (M)
Lennart Johansson (M)
Cecilia Fahlborg (M)
Bo Sterner (M)
Paula Larsson Jarl (M)
Ingemar Andersson (M)
Stefan Engdahl (M)
Curt Hansson (M)
Per-Olof Lind (L)
Göran Göransson (-)
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)
Håkan Thorén Damm (KD)
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)
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
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
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Isabelle Strandhagen (S)
Lars Wollin (S)
Lars Toftemar (-)
Annika Weitner (V)
Göran Brante (V)
Henrik Berven (C)
Börje Andersson (C)
Martin Andersson (C)
Nils-Evert Erlandsson (C)
Hans Christerson (C)
Thomas Micha (S)
Lilian Borén (S)

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-09-23

KF § 251

Dnr 2021/226

För kännedom Svar på granskning av
bostadsanpassningsbidrag och hantering av hjälpmedel
2021
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige tar del av socialnämndens svar på granskning av
bostadsanpassningsbidrag och hantering av hjälpmedel.

Sammanfattning av ärendet
Revisionen har genomfört en granskning av bostadsanpassningsbidrag och hantering av
hjälpmedel 2021. Socialnämndens svar på revisionens granskning överlämnas till
kommunfullmäktige för kännedom.

Beslutsunderlag





Granskningsrapport av bostadsanpassningsbidrag och hantering av hjälpmedel maj
2021 - EY
Revisionens begäran om svar 19 maj 2021
Svar till revisorerna över genomförd granskning av styrning och ledning avseende
bostadsanpassningar och hantering av hjälpmedel 30 juli 2021
Beslut i socialnämnden 26 augusti 2021 paragraf 150

Förslag till beslut
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Kommunfullmäktige tar del av socialnämndens svar på granskning av
bostadsanpassningsbidrag och hantering av hjälpmedel.

Beslut skickas till:
Revisionen

Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-09-23

KF § 252

Dnr 2021/238

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut inom SoL
och LSS kvartal 1 2021
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige godkänner rapporteringen av ej verkställda gynnande beslut enligt
Socialtjänstlagen och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade för kvartal 1 2021.

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden har behandlat rapporteringen av ej verkställda gynnande beslut för kvartal 1
2021 och överlämnar rapporteringen för godkännande till kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag






Rapportering enligt Socialtjänstlagen (SoL) av ej verkställda beslut, kvartal 1 2021
Rapportering enligt 28 f-g §§ Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS) av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS, kvartal 1 2021
Beslut i socialnämnden 27 maj 2021 paragraf 107
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 11 augusti 2021 paragraf 100
Beslut i kommunstyrelsen 25 augusti 2021 paragraf 173

Förslag till beslut

Signature reference: bd9baa5b-6cc9-4603-8ce6-f7db7700e6e2

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna rapporteringen av ej
verkställda gynnande beslut enligt Socialtjänstlagen och Lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade för kvartal 1 2021.

Beslut skickas till:
Socialnämnden

Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-09-23

KF § 253

Dnr 2021/324

Interpellation ställd till ordförande i Kommunstyrelsen om
vision för Ystad hamn
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet.

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.

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige 21 oktober 2021
Kommunstyrelsens ordförande

Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-09-23

KF § 254

Dnr 2021/328

Interpellation ställd till ordförande i kommunstyrelsen om
äldreboenden i kommunen
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet.

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.

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige 21 oktober 2021
Kommunstyrelsens ordförande

Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-09-23

KF § 255

Dnr 2021/326

Enkel fråga ställd till ordförande i
samhällsbyggnadsnämnden - allmän platsmark
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

Signature reference: bd9baa5b-6cc9-4603-8ce6-f7db7700e6e2

Enkel fråga från Lars Toftemar (-) registrerad den 17 september 2021.

Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-09-23

KF § 256

Dnr 2021/327

Enkel fråga ställd till ordförande i
samhällsbyggnadsnämnden - likställighetsprincipen
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige bordlägger den enkla frågan.

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

Beslutsunderlag

Signature reference: bd9baa5b-6cc9-4603-8ce6-f7db7700e6e2

Enkel fråga från Lars Toftemar (-) registrerad den 16 september 2021.

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige 21 oktober 2021
Ordförande i samhällsbyggnadsnämnden

Justerares signatur
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