SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2021-04-22

Kommunfullmäktige
Plats och tid

Knutssalen Gamla Rådhuset klockan 18:00–22:40

Beslutande

Se sidan 2

Övriga
närvarande

Närvarande ej tjänstgörande ersättare
Mats Nilsson (M)
Jan Axlund Horneij (M)
Karin Olsson Lindström (L)
Ann-Marie Fasth (L)
Gunilla Olsson (S)
Magnus Hörnblad (MP)
Peter Linder (SD)
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Lisa Syrén Mandelkonvalj, sekreterare

Utses att justera

Bo Sterner (M), Anna Sjöland (SD)

Digital justering

Digitalt justerat 2021-05-04 14:00

Paragrafer:

123-152

Ordförande

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

Justerare

…………………………………………………………………
Bo Sterner (M), Anna Sjöland (SD)

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

2021-04-22

Datum då anslaget sätts upp
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Datum när anslaget tas ned

2021-05-27

Förvaringsplats för protokollet

Nya Rådhuset Österportstorg i Ystad
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Kommunfullmäktige
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Beslutande

Justerares
signatur

Sammanträdesdatum
2021-04-22

Henrik Plantin (M), ordförande
Urban Fasth (L)
Paul Svensson (SD)
Kristina Bendz (M)
Sverker Meyer (M)
Gunilla Andersson (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)
Johan Wahlgren (M)
Paula Larsson Jarl (M)
Ingemar Andersson (M)
Per-Olof Lind (L)
Göran Göransson (-)
Mohammad Omran (KD)
Marcus Bräutigam (MP)
Ros-Marie Johansson (S)
Lars Wollin (S)
Terese Grahn (S)
Jan-Åke Isaksson (SD)
Michael Michaelsen (SD)
Anna Sjöland (SD)
Göran Björk (SD)
Leif Olsson Svensson (SD)
Tomas Landgren (SD)
Martin Andersson (C)
Göran Brante (V)
Eva Bramsvik-Håkansson (C)
Lars Toftemar (-)
Stefan Engdahl (M)
Marina Nilsson (MP)
Madeleine Söderlund Hägg (C)
Curt Hansson (M)
Lennart Johansson (M)
Clifford Härstedt (M) ersätter Cecilia Fahlborg (M)
Lilian Borén (S) ersätter Isabelle Strandhagen (S)
Thomas Micha (S) ersätter Lena Lovén Andersson (S)
Håkan Eriksson (C) ersätter Henrik Berven (C)
Kenny Fransson (S) ersätter Shukrije Rama-Pllashniku (S),
paragraferna 123-133
Anders Hansson (V) ersätter Annika Weitner (V)
Klas Nilsson (SD) ersätter Thomas Heinrich (SD)
Bengt Gunnarsson (SD) ersätter Peter Lindhe (SD)
Hans Christerson (C) ersätter Börje Andersson (C)
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Riccard Axtelius (S) ersätter Shukrije Rama-Pllashniku (S),
paragraferna 134-153

Justerares
signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2021-04-22

Ärenden vid dagens sammanträde
Paragraf
§ 123
§ 124
§ 125
§ 126
§ 127
§ 128
§ 129
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§ 130

Ärende

Diarienr

Entledigande från förtroendeuppdrag som ersättare
i kulturnämnden samt därav föranlett fyllnadsval
2021/196
efter Mikael Cadier (MP)
Begäran om att få bilda bolagskoncern - Ystads
2021/113
Industrifastigheter AB
Godkänna Årsredovisning 2020 för Ystads
2021/4
kommun
Revisionsberättelse för Ystads kommun för år 2020 2021/4
Fråga om ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare
inom Ystads kommun för 2020
Godkänna Årsredovisning 2020 YstadÖsterlenregionens miljöförbund
Godkänna Årsredovisning 2020 Sydöstra Skånes
Räddningstjänstförbund
Återremitterat - Miljöprogram för Ystads kommun
2021-2025

2021/4
2021/71
2021/102
2020/58

§ 131

Kompletteringsbudget 2021 Ystads kommun

2021/73

§ 132

Tillfällig förstärkning av statligt stöd till
skolväsendet 2021 ”skolmiljarden”

2021/120

§ 133

Svar på motion om upphandling av köttleverantör

2020/206

§ 134

Svar på motion om transport i Kåseberga

2020/203

§ 135

Svar på motion om tillköp av kollektivtrafik

2020/262

§ 136

Svar på motion om personalens språkutveckling
inom skola och omsorg

2020/215

§ 137

Svar på motion om Politikers arvoden

2021/22

§ 138

Svar på motion om språkkrav

2020/201

§ 139

Svar på motion - införande av landsbygdspris

2020/143

§ 140

Svar på motion om Förbud för mopeder på
cykelbanorna

2020/189

Justerares
signatur

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
§ 141
§ 142
§ 143

§ 144
§ 145
§ 146
§ 147
§ 148
§ 149
§ 150
§ 151
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§ 152

Justerares
signatur

Interpellation om rekrytering av personal ställd till
kommunstyrelsens ordförande
Interpellation om finansiering ställd till ordförande
i samhällsbyggnadsnämnden
Interpellation ställd till ordförande i barn- och
utbildningsnämnden om driftskostnad Arenan och
Badhuset
Interpellation ställd till ordföranden i
samhällsbyggnadsnämnden om värdet på Arenan
och Badhuset
Enkel fråga ställd till ordföranden i socialnämnden
- personalförbättrande åtgärder
Motion om Försäljning av Arenan och Badhuset
Interpellation ställd till ordförande i
Samhällsbyggnadsnämnden om Löderups
Strandbads camping
Interpellation ställd till ordförande i socialnämnden
om användandet av VoB Syd
Interpellation ställd till kommunstyrelsens
ordförande om hur kommunen tänker använda
möjliga statsbidrag inom äldreomsorgen
Interpellation ställd till samhällsbyggnadsnämndens
ordförande
Rapportering av ej verkställda gynnande beslut,
kvartal 3 och 4 2020
Enkel fråga ställd till ordförande i
Samhällsbyggnadsnämnden om ekonomisk
konsekvensanalys

2021/105
2021/106
2021/152

2021/153
2021/119
2021/164
2021/171
2021/173
2021/174
2021/180
2021/86
2021/186

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-04-22

KF § 123

Dnr 2021/196

Entledigande från förtroendeuppdrag som ersättare i
kulturnämnden samt därav föranlett fyllnadsval efter Mikael
Cadier (MP)
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige entledigar Mikael Cadier (MP) som ersättare i kulturnämnden.
Kommunfullmäktige utser Rhian Coggin (MP) som ersättare i kulturnämnden.

Sammanfattning av ärendet
Mikael Cadier (MP) har lämnat in en begäran om entledigande från förtroendeuppdrag som
ersättare i kulturnämnden.

Beslutsunderlag


Avsägelse registrerad den 22 april 2021

Föredragande
Gunilla Andersson, ledamot i valberedningen.

Förslag till beslut under sammanträdet

Signature reference: 1c11862c-6472-447d-954b-474f1797d4a5

Valberedningen föreslår att Rhian Coggin (MP) utses till ersättare i kulturnämnden.

Beslut skickas till:
Mikael Cadier
Rhian Coggin
Kansliavdelningen förtroendemannasystem
Kulturnämnden

Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-04-22

KF § 124

Dnr 2021/113

Begäran om att få bilda bolagskoncern - Ystads
Industrifastigheter AB
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige godkänner begäran från Ystads Industrifastigheter AB om:
 att bilda bolagskoncern genom förvärv av tre lagerbolag
 att fastställa bolagsordningarna för de tre bolagen
 att fastigheterna Ystad Lillö 1 och Ystad Ljungbyhed 1 överlåts internt till
dotterbolagen
 att försäljning av aktier i dotterbolagen sker till extern köpare

Reservation
Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet om att inte avslå kommunstyrelsens förslag.
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet om att avslå tilläggsyrkandet.

Sammanfattning av ärendet
Styrelsen i Ytornet AB beslutade den 15 mars 2021 att godkänna begäran från Ystads
Industrifastigheter AB om att bilda bolagskoncern samt överlämna förslaget till
kommunstyrelsen för beredning inför beslut i kommunfullmäktige.
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Beslutsunderlag






Beslut i kommunfullmäktige 19 mars 2020, § 49
Begäran om att få bilda bolagskoncern – Ystads Industrifastigheter AB
Tjänsteskrivelse av vice vd i Ytornet AB Carola Nilsson
Beslut i Ytornet AB 15 mars 2021, § 10
Beslut i kommunstyrelsen 31 mars 2021, § 46

Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-04-22

KF § 124

Dnr 2021/113

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna begäran från Ystads
Industrifastigheter AB om:
 att bilda bolagskoncern genom förvärv av tre lagerbolag
 att fastställa bolagsordningarna för de tre bolagen
 att fastigheterna Ystad Lillö 1 och Ystad Ljungbyhed 1 överlåts internt till
dotterbolagen
 att försäljning av aktier i dotterbolagen sker till extern köpare

Förslag till beslut under sammanträdet
Mårten Mårtensson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Marcus Bräutigam (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Göran Brante (V) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Kent Mårtensson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag men med följande
tilläggsyrkande: Att denna bolagbildning endast avser denna försäljning.

Beslutsgång
Ordförande ställer förslaget om att bifalla Kent Mårtensson (S) tilläggsyrkande mot förslaget
om att avslå detsamma och finner att kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet.

Signature reference: 1c11862c-6472-447d-954b-474f1797d4a5

Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning.
JA= Bifalla tilläggsyrkandet
NEJ=Avslå tilläggsyrkandet

Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Signature reference: 1c11862c-6472-447d-954b-474f1797d4a5

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-04-22

KF § 124

Dnr 2021/113

Ledamot/tjänstgörande ersättare
Henrik Plantin (M)
Urban Fasth (L)
Kristina Bendz (M)
Sverker Meyer (M)
Gunilla Andersson (M)
Lennart Johansson (M)
Clifford Härstedt (M)
Bo Sterner (M)
Johan Wahlgren (M)
Adrian Magnusson (S)
Thomas Micha (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 (-)
Mohammad Omran (KD)
Marina Nilsson (MP)
Marcus Bräutigam (MP)
Ros-Marie Johansson (S)
Lilian Borén (S)
Kenny Fransson (S)
Lars Wollin (S)
Terese Grahn (S)
Lars Toftemar (-)
Jan-Åke Isaksson (SD)
Paul Svensson (SD)
Michael Michaelsen (SD)
Anna Sjöland (SD)
Göran Björk (SD)
Leif Olsson Svensson (SD)
Klas Nilsson (SD)
Bengt Gunnarsson (SD)
Tomas Landgren (SD)
Anders Hansson (V)
Göran Brante (V)
Eva Bramsvik Håkansson (C)
Madeleine S Hägg (C)
Håkan Eriksson (C)
Hans Christerson (C)
Martin Andersson (C)

RESULTAT
Justerares signatur

Ja-röst

Nej-röst
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Avstår från att rösta

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

19

24

6
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-04-22

KF § 124

Dnr 2021/113

Med 19 JA-röster mot 24 NEJ-röster och 6 som avstår beslutar kommunfullmäktige att avslå
tilläggsyrkandet.

Signature reference: 1c11862c-6472-447d-954b-474f1797d4a5

Beslut skickas till:
Ystads Industrifastigheter AB
Ytornet AB

Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-04-22

KF § 125

Dnr 2021/4

Godkänna Årsredovisning 2020 för Ystads kommun
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för år 2020.
Kommunfullmäktige reserverar 15 mkr av årets resultat till den sociala investeringsfonden
och 22,6 mkr av årets resultat till resultatutjämningsreserv.

Reservation
Moderaterna reserverar sig mot beslutet att reservera 15 mkr av årets resultat till den sociala
investeringsfonden och 22,6 mkr av årets resultat till resultatutjämningsreserv.
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet att reservera 15 mkr av årets resultat till den
sociala investeringsfonden och 22,6 mkr av årets resultat till resultatutjämningsreserv.
Liberalerna reserverar sig mot beslutet att reservera 15 mkr av årets resultat till den sociala
investeringsfonden och 22,6 mkr av årets resultat till resultatutjämningsreserv.
Kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet att reservera 15 mkr av årets resultat till den
sociala investeringsfonden och 22,6 mkr av årets resultat till resultatutjämningsreserv.

Sammanfattning av ärendet
Ledning o Utveckling, ekonomiavdelningen har upprättat årsredovisning för 2020.

Signature reference: 1c11862c-6472-447d-954b-474f1797d4a5

Årsredovisningen inleds med en kommunövergripande förvaltningsberättelse där även
hela koncernen, det vill säga kommunen inklusive kommunalägda bolag och förbund, i
förekommande fall kommenteras.
Avsnittet med räkenskaper omfattar redovisning för kommunen såväl som koncernen.
Jämförelsesiffror för 2019 år framgår. Drift -och investeringsredovisning har upprättats
liksom särredovisningar.
Sist i rapporten återfinns verksamhetsberättelser på nämndnivå samt för revisionen,
finansiering och kommungemensam verksamhet och kommunala bolag och förbund.
Kommunfullmäktige fastställde under 2013 ett regelverk kring hantering av
resultatutjämningsreserv. Enligt regelverket är det möjligt att reservera 37,6 mkr av årets
resultat efter balanskravsjusteringar som överstiger en procent av skatteintäkter, generella
statsbidrag, kommunalekonomisk utjämning och fastighetsavgift.
Justerares signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-04-22

KF § 125

Dnr 2021/4

Beslutsunderlag




Årsredovisning 2020 med bilagor
Tjänsteskrivelse av redovisningschef Carola Nilsson 23 mars 2021
Beslut i kommunstyrelsen 31 mars 2021, § 45

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna årsredovisningen för år 2020.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att reservera 37,6 mkr av årets
resultat till resultatutjämningsreserv.

Föredragande
Redovisningschef Carola Nilsson.

Förslag till beslut under sammanträdet
Kristina Bendz (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Cecilia Magnusson-Svärd (S) yrkar bifall till att godkänna årsredovisningen men yrkar
följande ändring på kommunstyrelsens förslag; att reservera 15 mkr av årets resultat till den
sociala investeringsfonden och 22,6 mkr av årets resultat till resultatutjämningsreserv.
Kristina Bendz (M) yrkar avslag till Cecilia Magnusson Svärds (S) ändringsyrkande.
Jan-Åke Isaksson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Per-Olof Lind (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Eva Bramsvik Håkansson (C) yrkar bifall till Cecilia Magnusson-Svärds (S) ändringsyrkande.
Kevin Rasmussen (S) yrkar bifall till Cecilia Magnusson-Svärds (S) ändringsyrkande.
Anders Hansson (V) yrkar bifall till Cecilia Magnusson-Svärds (S) ändringsyrkande.
Adrian Magnusson (S) yrkar bifall till Cecilia Magnusson-Svärds (S) ändringsyrkande.
Roger Jönsson (S) yrkar bifall till Cecilia Magnusson-Svärds (S) ändringsyrkande.

Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-04-22

KF § 125

Dnr 2021/4

Sverker Meyer (M) yrkar bifall till Kristina Bendz (M) avslagsyrkande på Cecilia MagnussonSvärds (S) ändringsyrkande.
Kent Mårtensson (S) yrkar bifall till Cecilia Magnusson-Svärds (S) ändringsyrkande.
Anja Edvardsson (S) yrkar bifall till Cecilia Magnusson-Svärds (S) ändringsyrkande.
Madeleine S Hägg (C) yrkar bifall till Cecilia Magnusson-Svärds (S) ändringsyrkande.
Bo Sterner (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kenny Fransson (S) yrkar bifall till Cecilia Magnusson-Svärds (S) ändringsyrkande.

Beslutsgång
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Cecilia Magnusson-Svärds (S) förslag och
finner att kommunfullmäktige beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning.
JA= Kommunstyrelsens förslag
NEJ=Cecilia Magnusson-Svärds förslag

Signature reference: 1c11862c-6472-447d-954b-474f1797d4a5

Med 24 JA-röster mot 25 NEJ-röster beslutar kommunfullmäktige att bifalla Cecilia
Magnusson-Svärds (S) förslag.

Beslut skickas till:
Ekonomiavdelningen

Justerares signatur

Omröstningslista KF § 125/2021-04-22
Godkänna Årsredovisning 2020 för Ystads kommun
KS förslag=JA
Cecilia M Svärds förslag= NEJ
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Resultat
Ja
24
Nej
25
Frånvarande 0
Henrik Plantin (M)
Urban Fasth (L)
Kristina Bendz (M)
Sverker Meyer (M)
Gunilla Andersson (M)
Lennart Johansson (M)
Bo Sterner (M)
Johan Wahlgren (M)
Paula Larsson Jarl (M)
Ingemar Andersson (M)
Stefan Engdahl (M)
Curt Hansson (M)
Per-Olof Lind (L)
Mohammad Omran (KD)
Jan-Åke Isaksson (SD)
Paul Svensson (SD)
Michael Michaelsen (SD)
Anna Sjöland (SD)
Göran Björk (SD)
Leif Olsson Svensson (SD)
Tomas Landgren (SD)
Clifford Härstedt (M)
Klas Nilsson (SD)
Bengt Gunnarsson (SD)
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)
Göran Göransson (-)
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
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
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Lars Wollin (S)
Terese Grahn (S)
Lars Toftemar (-)
Göran Brante (V)
Eva Bramsvik Håkansson (C)
Madeleine S Hägg (C)
Martin Andersson (C)
Håkan Eriksson (C)
Hans Christerson (C)
Thomas Micha (S)
Lilian Borén (S)
Kenny Fransson (S)
Anders Hansson (V)

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-04-22

KF § 126

Dnr 2021/4

Revisionsberättelse för Ystads kommun för år 2020
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige godkänner revisionsberättelsen för år 2020.
Kommunfullmäktige tar del av de sakkunnigas rapport samt revisorernas redogörelse för år
2020.

Sammanfattning av ärendet
Enligt 12 kap. 12 § kommunallagen (2017:725) ska revisorerna varje år till fullmäktige lämna
en berättelse med redogörelse för resultatet av den revision som avser verksamheten under
det föregående budgetåret. De sakkunnigas rapporter ska bifogas revisionsberättelsen.
Ärendet berör inte barn eller inga då det är av administrativ karaktär.

Beslutsunderlag





Revisionsberättelse för år 2020
Revisorernas redogörelse för år 2020
Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2020
Tjänsteskrivelse av kommunjurist Lisa Syrén Mandelkonvalj den 18 april 2021

Förslag till beslut
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Kommunfullmäktige godkänner revisionsberättelsen för år 2020.
Kommunfullmäktige tar del av de sakkunnigas revisionsrapport och revisorernas redogörelse
för år 2020.

Föredragande
Bruno Andersson, ordförande för revisionen

Beslut skickas till:
Ekonomiavdelningen
Justerares signatur
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KF § 127

Dnr 2021/4

Fråga om ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare inom
Ystads kommun för 2020
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 2020 års verksamhet för ledamöter och
ersättare i kommunstyrelsen och övriga nämnder i Ystads kommun.

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

Sammanfattning av ärendet
Enligt 12 kap. 12 § kommunallagen (2017:725) ska revisorerna varje år till fullmäktige lämna
en berättelse med redogörelse för resultatet av den revision som avser verksamheten under
det föregående budgetåret.
Enligt 12 kap. 13 § kommunallagen får revisionen rikta anmärkningar mot nämnder och
fullmäktigeberedningar och de enskilda förtroendevalda i sådana organ. Revisionsberättelsen
ska också innehålla ett särskilt uttalande om huruvida ansvarsfrihet tillstyrks eller inte.
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Enligt 5 kap. 24 § kommunallagen ska fullmäktige vid ett sammanträde före utgången av
juni månad året efter det år som revisionen avser, besluta om ansvarsfrihet ska beviljas eller
vägras. Beslutet ska motiveras om det inte är uppenbart obehövligt.
Om revisorerna enligt 12 kap. 13 § riktat anmärkning mot en nämnd eller en
fullmäktigeberedning eller mot enskilda förtroendevalda i sådana organ, ska fullmäktige
besluta om även fullmäktige ska rikta anmärkningen. Fullmäktige får rikta anmärkning
även om revisorerna inte gjort det. Beslut om anmärkning ska motiveras.
Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och samtliga nämnder. Mot den
bakgrunden är förslaget att kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för ledamöterna i
barn- och utbildningsnämnden, gymnasienämnden, kulturnämnden, socialnämnden,
samhällsbyggnadsnämnden, myndighetsnämnden, valnämnden, krisledningsnämnden och
kommunstyrelsen.

Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-04-22

KF § 127

Dnr 2021/4

Överförmyndarnämnden har inte ingått i revisorernas prövning och omfattas därför inte
av beslutet om ansvarsfrihet.
Ärendet är av administrativ karaktär och berör inte barn eller unga.

Beslutsunderlag


Revisionsberättelse för år 2020

Förslag till beslut
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Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 2020 års verksamhet för ledamöter och
ersättare i kommunstyrelsen och övriga nämnder i Ystads kommun.

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

Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-04-22

KF § 128

Dnr 2021/71

Godkänna Årsredovisning 2020 Ystad-Österlenregionens
miljöförbund
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen år 2020 för Ystad-Österlenregionens
miljöförbund.

Sammanfattning av ärendet
Simrishamn, Tomelilla och Ystads kommuner har överlämnat samtliga författningsreglerade
uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet till Ystad-Österlenregionens miljöförbund.
Miljöförbundet ska svara för de samverkande kommunernas myndighetsutövning och de
övriga uppgifter som enligt lag eller annan författning ska fullgöras av den kommunala
nämnden inom miljö- och hälsoskyddsområdet.
Miljöförbundets finansiella mål från medlemskommunerna är att verksamheten ska bedrivas
inom givna ekonomiska ramar och vara i balans. En självfinansieringsgrad på 50 % ska
upprätthållas samt ett bokslut som visar ett positivt resultat.
Miljöförbundet avslutade verksamhetsåret 2020 med ett positivt resultat på 73 tkr och en
självfinansieringsgrad på 63 %.
Miljöförbundets har ett antal mål för verksamheten där huvudrubrikerna är övergripande
mål, myndighetsutövning, stöd, personal och ekonomiska mål. Till dessa mål finns ett antal
underrubriker och två av dessa mål har inte uppfyllts till årsskiftet men kommer att vara
uppfyllda i början av 2021.
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Beslutsunderlag








Beslut i Ystad-Österlenregionens miljöförbund, 8 februari 2021, § 4 om att godkänna
Årsredovisning 2020
Årsredovisning för Ystad-Österlenregionens miljöförbund 2020
Verksamhetsberättelse för Ystad-Österlenregionens miljöförbund
Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2020 Ystad-Österlenregionens
miljöförbund
Revisionsberättelse för år 2020 Ystad-Österlenregionens miljöförbund
Tjänsteskrivelse av redovisningschef Carola Nilsson 24 mars 2021
Beslut i kommunstyrelsen 31 mars 2021, § 60

Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-04-22
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Dnr 2021/71

Förslag till beslut
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna årsredovisningen för år 2020 för
Ystad-Österlenregionens miljöförbund.

Beslut skickas till:
Ystad-Österlenregionens miljöförbund
Simrishamns kommun
Tomelilla kommun

Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-04-22

KF § 129

Dnr 2021/102

Godkänna Årsredovisning 2020 Sydöstra Skånes
Räddningstjänstförbund
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen år 2020 för Sydöstra Skånes
Räddningstjänstförbund.

Sammanfattning av ärendet
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund är ett gemensamt kommunalförbund för
Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommun. Syftet med förbundet är att bättre
och effektivare kunna utnyttja tillgängliga resurser inom det gemensamma
räddningstjänstområdet.
Budgeten för år 2020 uppgick till 20 tkr men verksamhetsåret avslutades med ett positivt
resultat på drygt 400 tkr.

Beslutsunderlag
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Årsredovisning 2020 Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund
Beslut i Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund 1 mars 2021 paragraf 9
Revisionsberättelsen för år 2020 Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund
Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2020 Sydöstra Skånes
Räddningstjänstförbund
Tjänsteskrivelse av redovisningschef Carola Nilsson 24 mars 2021
Beslut i kommunstyrelsen 31 mars 2021, § 61

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna årsredovisningen för år 2020
för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund.

Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-04-22

KF § 129

Dnr 2021/102

Föredragande
Bruno Andersson, revisionens ordförande
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Beslut skickas till:
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund
Sjöbo kommun
Simrishamns kommun
Tomelilla kommun

Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-04-22

KF § 130

Dnr 2020/58

Återremitterat - Miljöprogram för Ystads kommun 2021-2025
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige antar Miljöprogram för Ystads kommun 2021 – 2025.

Reservation
Göran Göransson (-) reserverar sig mot beslutet att avslå tilläggsyrkandet.
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet att avslå tilläggsyrkandet.

Sammanfattning av ärendet
Förslag till nytt miljöprogram för Ystads kommun återremitterades vid Kommunfullmäktige
den 18 februari. Synpunkterna i återremissyrkandet togs upp vid ett extrainsatt
hållbarhetsutskott den 1 mars. Förslag på förtydliganden togs fram utifrån återremissyrkandet
och skickades ut till hållbarhetsutskottet för synpunkter. Då inga ytterligare förslag på
förändringar kom in har förslagen på ny text inarbetats under rubrikerna Miljöprogrammets
genomförande och Uppföljning av detta program (sid. 8 i programmet) och en ny bilaga
(bilaga 2) har lagts till i syfte att ytterligare förtydliga programmets koppling till styrmodellen
samt ge exempel på möjliga indikatorer, vilket efterfrågades på utskottet.

Beslutsunderlag
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Förslag till Miljöprogram för Ystads kommun 2021–2025 inkl. bilagor
Beslut i kommunstyrelsens hållbarhetsutskott 1 mars 2021 paragraf 2
Beslut i kommunfullmäktige 18 februari 2021 paragraf 69 Återremiss Miljöprogram
för Ystads kommun 2021–2025
Sammanställning av remissvar
Sammanställning – inkomna synpunkter intern remiss
Barnchecklista avseende Miljöprogram för Ystads kommun 2021–2025
Yttranden avseende Miljöprogram för Ystads kommun 2021–2025
Ungdomsfullmäktige 27 november 2020
Myndighetsnämnden 25 november 2020
Socialnämnden 23 november 2020
Länsstyrelsen 20 november 2020
Samhällsbyggnadsnämnden 20 november 2020
Snårestad Byalag 19 november 2020
Tomelilla kommun Kommunstyrelsen 19 november 2020

Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-04-22

KF § 130
Dnr 2020/58
 Vänsterpartiet 19 november 2020
 Miljöpartiet 19 november 2020
 Byalagsrådet 17 november 2020
 Glemminge Byalag 16 november 2020
 Sverigedemokraterna 13 november 2020
 AB Ystadbostäder 5 november 2020
 Barn- och utbildningsnämnden 4 november 2020
 Gymnasienämnden 3 november 2020
 Jordägarna 7 oktober 2020
 Trafikverket 30 september 2020
 Beslut i kommunstyrelsen 31 mars 2021, § 64

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Miljöprogram för Ystads kommun
2021 – 2025.

Föredragande
Miljö-och klimatstrateg, Mona Skoog.

Förslag till beslut under sammanträdet
Gunilla Andersson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Jan-Åke Isaksson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag men med följande
tilläggsyrkande.
Strategiskt miljömål 2 – Ett rikt odlingslandskap. Helt livsavgörande att bevara
åkermarken! Därtill måste vi nu börja se på frågan för kommunen, om hur många
medborgare som kan rymmas inom kommunen för att den ska vara en ekonomisk, ekologisk
och med en socialt hållbar framtid.
Strategiskt miljömål 4 – Giftfri vardag, 3:e stycket. Samtidigt måste vi se till att vi har
en säker matproduktion som håller oss med friska produkter året om. Vi ska inte heller
försämra global miljö och klimat för andra länder med den konsumtion som vi använder i
kommunen.
Strategiskt miljömål 5 – hållbar energi, 2:a stycket. Energi från vind från det tänkta
perspektivet här, gör att vindkraftverk icke är lämpliga ur många aspekter för kommunens
skull. För att fortsätta vara en attraktiv kommun med nöjda medborgare och djurliv går det
inte att förespråka vind i detta sammanhang. (Dessa yttrande togs upp i kulturnämnden
2020-11-18.)
Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-04-22

KF § 130

Dnr 2020/58

Vi yrkar även på vårt yttrande som lades i hållbarhetsutskottet. Där vi anser att på samtliga
ställen där ordet ”förnyelsebar energi” står skrivet skall ändras till ”fossilfri energi”).
Marcus Bräutigam (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och yrkar avslag på JanÅke Isakssons (SD) tilläggsyrkande avseende delen om fossilfri energi i Strategiskt miljömål 5
– hållbar energi, 2:a stycket.
Sverker Meyer (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Göran Göransson (-) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Eva Bramsvik Håkansson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Roger Jönsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kenny Fransson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag på Jan-Åke
Isakssons tilläggsyrkande.
Madeleine S Hägg (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Anders Hansson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Martin Andersson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Göran Göransson (-) yrkar bifall till Jan-Åke Isakssons (SD) förslag.

Beslutsgång
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Ordförande ställer förslaget om att bifalla tilläggsyrkandet mot förslaget att avslå
tilläggsyrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå tilläggsyrkandet.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning.
JA= Bifall av tilläggsyrkandet
NEJ=Avslag av tilläggsyrkandet
Med 10 JA-röster mot 39 NEJ-röster beslutar kommunfullmäktige att avslå tilläggsyrkandet.
Beslut skickas till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Justerares signatur

Omröstningslista KF § 130/2021-04-22
Återremitterat - Miljöprogram för Ystads kommun 2021-2025
Bifall tilläggsyrkandet=JA
Avslag av tilläggsyrkandet=NEJ
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Resultat
Ja
10
Nej
39
Frånvarande 0
Göran Göransson (-)
Jan-Åke Isaksson (SD)
Paul Svensson (SD)
Michael Michaelsen (SD)
Anna Sjöland (SD)
Göran Björk (SD)
Leif Olsson Svensson (SD)
Tomas Landgren (SD)
Klas Nilsson (SD)
Bengt Gunnarsson (SD)
Henrik Plantin (M)
Urban Fasth (L)
Kristina Bendz (M)
Sverker Meyer (M)
Gunilla Andersson (M)
Lennart Johansson (M)
Bo Sterner (M)
Johan Wahlgren (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)
Stefan Engdahl (M)
Curt Hansson (M)
Per-Olof Lind (L)
Mohammad Omran (KD)
Marina Nilsson (MP)
Marcus Bräutigam (MP)
Ros-Marie Johansson (S)
Lars Wollin (S)

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
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
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Terese Grahn (S)
Lars Toftemar (-)
Göran Brante (V)
Eva Bramsvik Håkansson (C)
Madeleine S Hägg (C)
Martin Andersson (C)
Clifford Härstedt (M)
Håkan Eriksson (C)
Hans Christerson (C)
Thomas Micha (S)
Lilian Borén (S)
Kenny Fransson (S)
Anders Hansson (V)

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-04-22

KF § 131

Dnr 2021/73

Kompletteringsbudget 2021 Ystads kommun
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att avseende driftbudgeten sker ingen ombudgetering till 2021.
Kommunfullmäktige beslutar att avseende investeringsbudgeten överförs 241 449 000
kronor.
Kommunfullmäktige beslutar att kulturnämnden får överföra 4 000 000 kronor till 2021 för
flytt av kulturmagasinet.
Kommunfullmäktige beslutar att finansiering sker med nyupplåning.

Sammanfattning av ärendet
Kompletteringsbudgeten avser överföring av anslag i drift och investeringsbudgeten från
2020 till 2021.
Ekonomiavdelningen har i december 2020 översänt anvisningar för kompletteringsbudget
2021 till nämnderna, som nu har inkommit med förslag.
Enligt ekonomistyrprinciperna i Ystad kommun får nämnderna avseende driftbudget ta med
sig påverkbara överskott och ska ta med påverkbara underskott till nästkommande år. Ystad
kommun har dock inte tillämpat denna princip under senare år. Förslaget är att så inte heller
sker avseende överföring av överskott och underskott från 2020 till 2021.
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Ingen nämnd har heller inkommit med begäran om överföring avseende driftbudget.
Myndighetsnämnden har begärt att inte ta med sig sitt underskott på cirka 800 tkr.
Sammantaget har nämnderna begärt överföring med 245 234 000 kronor avseende anslag i
investeringsbudgeten, som man vill överföra till 2021. Det handlar då om investeringar som
försenats och inte kunnat utföras under 2020.
Specifikation per nämnd framgår i nedanstående tabell:

Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-04-22

KF § 131

Dnr 2021/73

SAMMANSTÄLLNING - KOMPLETTERINGSBUDGET
2021
Belopp anges i 1000 tals kr

INVESTERINGSBUDGET
Ej utnyttjat invest

Kommunstyrelse - Ledn o Utveckl
Kommunstyrelse - Hamn
Barn- och utbildningsnämnd
Kulturnämnd
Gymnasienämnd
Myndighetsnämnd
Samhällsbyggnadsnämnd
Socialnämnd
SUMMA

Begärd

anslag 2020
ombudgetering
66 600
66 581
2 700
2 732
8 500
3 500
4 700
4 640
2 800
0
1 600
1 576
189 100
157 692
11 500
8 513
287 500

Förslag beslut
Invest
66 581
2 732
3 500
855
0
1 576
157 692
8 513

245 234

241 449

Kulturnämnden har begärt 4 640 000 kronor. I förslaget till beslut i kommunstyrelsen
avstyrks medlen avseende flytt av kulturmagasinet. Bakgrunden är att Kulturnämnden
fick 2019 ett investeringsanslag på 4 000 000 kronor för flytt av Kulturmagasin varav 3
785 000 kronor överfördes till 2020. Dessa vill nu nämnden flytta över till år 2021 för
kommande Kulturmagasin.
Ledning och utveckling menar att förutsättningarna för investeringsprojektet ser annorlunda
ut nu. Vi menar därför att anslaget inte bör överföras i kompletteringsbudgeten utan istället
hanteras av kulturnämnden i dess budgetförslag för 2022. Med tanke på beloppets storlek
bör kommunfullmäktige få se ett reviderat förslag och ta ställning till det i sin helhet.
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Övriga begäran tillstyrks eftersom de följer kommunens principer för kompletteringsbudget.

Beslutsunderlag









Tjänsteskrivelse av controller Jan Bengtsson den 23 mars 2021
Beslut i myndighetsnämnden 16 februari 2021 paragraf 25
Specifikation av myndighetsnämndens begäran
Beslut i kulturnämnden 17 februari 2021 paragraf 11
Specifikation till kulturnämndens begäran
Beslut i samhällsbyggnadsnämnden 17 februari 2021 paragraf 21
Specifikation till samhällsbyggnadsnämndens begäran
Beslut i kommunstyrelsen 24 februari 2021 paragraf 38

Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-04-22
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Dnr 2021/73









Tjänsteskrivelse av ekonom Daniel Hirvonen 16 februari 2021
Beslut i barn- och utbildningsnämnden 25 februari 2021 paragraf 20
Specifikations till barn- och utbildningsnämndens begäran
Beslut i socialnämnden 25 februari 2021 paragraf 36
Specifikation till socialnämndens begäran
Beslut i gymnasienämnden 26 februari 2021 paragraf 22
Beslut kommunstyrelsen 31 mars 2021, § 62

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avseende driftbudgeten sker ingen
ombudgetering till 2021.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avseende investeringsbudgeten överförs
241 449 000 kronor.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att kulturnämnden får överföra 4 000 000
kronor till 2021 för flytt av kulturmagasinet.
Finansiering sker med nyupplåning.

Förslag till beslut under sammanträdet
Kristina Bendz (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Cecilia Magnusson-Svärd (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslut skickas till:
Samtliga nämnder
Ledning & utveckling ekonomiavdelningen

Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-04-22

KF § 132

Dnr 2021/120

Tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021
”skolmiljarden”
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att barn och utbildningsnämndens ram höjs med 1 744 000
kronor och gymnasienämnden ram höjs med 942 000 kronor.
Kommunfullmäktige beslutar att finansiering sker genom att Finansförvaltningens anslag
för Generella statsbidrag höjs med 2 686 000 kronor.

Sammanfattning av ärendet
Skolverket har fått ett anslag på 1 miljard kronor totalt att fördela till landets kommuner.
Syftet är att bidra till goda förutsättningar för kommunerna att säkerställa barn och elever
den utbildning de har rätt till, trots Covid pandemin. Medel skall fördelas proportionellt
utifrån antalet barn och unga i åldern 6–19 år.
Förvaltningschef Stefan Ahlbäck har i en tjänsteskrivelse upprättat ett förslag till fördelning,
som baserar sig på elevantalet per den 15 februari 2021. Aktuella belopp finns i förslag till
beslut.
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Det finns en organisation som heter Rådet för kommunal redovisning (RKR).
Huvuduppgiften för föreningen är att främja och utveckla god redovisningssed i enlighet
med lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning. RKR har nu i en
rekommendation angett att kommuner skall redovisa skolmiljarden som ett generellt
statsbidrag inom finansförvaltningen istället för som specialdestinerat statsbidrag inom
utbildningsverksamheten.
Ystad kommun har hittills hanterat bidraget som en intäkt inom Barn- och
utbildningsnämnden respektive Gymnasienämnden. Men angiven rekommendation anger
således ett annat sätt.
RKR s rekommendationer skall följas av kommuner för att man skall få en enhetlighet i
redovisningen för att exempelvis underlätta jämförelser mellan kommuner.
Denna skrivelse är framtagen för att korrigera effekten av ovanstående rekommendation.
Barn och utbildningsnämnden samt Gymnasienämnden får en höjning av sin ram för att
kunna göra de insatser de båda nämnderna anser behövs, för att leva upp till syftet som
skolverket beskriver det.

Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Budgetering och bokföringen av intäkten flyttas till finansförvaltningen.
Ovanstående förslag ändrar således inte utrymmet att vidtaga åtgärder inom de båda
nämnderna utan görs bara för att följa en rekommendation och därmed få enhetlig
redovisning i kommunsektorn.

Beslutsunderlag






Beslut Skolverket 28 januari 2021
Tjänsteskrivelse av förvaltningschef Stefan Ahlbäck 9 mars 2021
Beslut i barn- och utbildningsnämnden 25 mars 2021
Tjänsteskrivelse av controller Jan Bengtsson 23 mars 2021
Beslut i kommunstyrelsen 31 mars 2021, § 63

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att barn och utbildningsnämndens ram
höjs med 1 744 000 kronor och gymnasienämnden ram höjs med 942 000 kronor.
Finansiering sker genom att Finansförvaltningens anslag för Generella statsbidrag höjs
med 2 686 000 kronor.

Förslag till beslut under sammanträdet
Adrian Magnusson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Göran Göransson (-) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Signature reference: 1c11862c-6472-447d-954b-474f1797d4a5

Anja Edvardsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Bo Sterner (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslut skickas till:
Barn och utbildningsnämnden
Gymnasienämnden
Ekonomiavdelningen
Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-04-22

KF § 133

Dnr 2020/206

Svar på motion om upphandling av köttleverantör
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet.

Sammanfattning av ärendet
Ledamoten Lars Toftemar (-) har i en motion avseende upphandling av köttleverantör
föreslagit att kommunen river upp avtalet med Menigo, att leverantörer som levererar enbart
närproducerade eller svenska köttprodukter skall vara prioriterade vid nästa upphandling,
samt att policyn Hållbar Mat från 2016 skall gälla fortsättningsvis fram till dess att ett beslut
om ny policy tagits av fullmäktige.
Samhällsbyggnadsnämnden har yttrat sig över motionen och anför bland annat följande.
Under 2020 genomförde Ystads kommun en upphandling av färskt kött. Menigo foodservice
AB vann upphandlingen. Liksom kommunens alla upphandlingar genomfördes även denna
utifrån LOU, lagen om offentlig upphandling (2016:1145), som handlar om fri rörlighet av
varor och tjänster och att skydda leverantörens intressen i den offentliga affären.

Signature reference: 1c11862c-6472-447d-954b-474f1797d4a5

En upphandlande myndighet har inte möjlighet enligt LOU att specificera lokalt, regionalt,
nationellt eller internationellt ursprung eftersom det skulle strida mot EU:s
upphandlingsdirektiv. En kommun ges inte möjlighet att ställa krav på att råvaran är svensk
eller att produkten ska vara tillverkad i Sverige. Upphandlande myndighet har dock möjlighet
att inom LOU:s ramar ange preferenser på efterfrågade varors och tjänsters prestanda, till
exempel kvalitet, hållbarhetskriterier, leveransvillkor och förpackning, vilket gjordes i
upphandlingen färskt kött. Till exempel har tydliga krav gällande antibiotikaanvändning
ställts. Hållbarhetskriterier utgår från upphandlingsmyndighetens identifierade kriterier, för
vilken kvalitetssäkrad uppföljning är möjlig.
Mot bakgrund av det har Menigo foodservice AB sin lagliga rätt att fullfölja vunnit avtal.
Med hänsyn till att upphandlingen utförts korrekt enligt LOU, relevanta och högt ställda
UHM-krav är gjorda, är bedömningen att Menigo foodservice AB vunnit upphandlingen på
affärsmässigt och lagenligt sätt. Upplysningsvis kan nämnas att varje produkt som Menigo
enligt avtal ska kunna leverera, är preciserad. Inget danskt antibiotikaresistent fläskkött har
upphandlats.
Policyn Hållbar mat beslutades av kommunfullmäktige i mars 2016 och angavs då gälla år
2020 ut. Det finns inget i upphandlingen av färskt kött som strider mot hållbar mat-policyn.
Ystads kommuns verksamheter arbetar vidare utifrån Hållbar matpolicy med tillhörande
riktlinjer till dess att annat beslut tas.
Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-04-22

KF § 133

Dnr 2020/206

Gymnasienämnden har givits möjlighet att yttra sig över motionen men har anfört att den
inte kan yttra sig då nämnden inte äger frågan.
Av samhällsbyggnadsnämndens yttrande får det anses framgå att det saknas rättslig möjlighet
att riva upp avtalet med Menigo samt att upphandla leverantörer som levererar enbart
närproducerade eller svenska köttprodukter. Motionen ska därför i de delarna avslås.
Av samhällsbyggnadsnämndens yttrande får det anses framgå att policyn Hållbar mat ska
gälla till dess nytt beslut tas i kommunfullmäktige. Motionen ska därför anses besvarad i
den delen.
Frågan berör barn, unga och äldre. Dock bedöms detta beslut inte få någon negativ påverkan
på dem.

Beslutsunderlag








Motion (-) registrerad 2 september 2021
Beslut i kommunfullmäktige 24 september 2020 paragraf 160
Yttrande från samhällsbyggnadsnämnden 17 februari 2021 paragraf 32
Yttrande från gymnasienämnden 18 december 2020 paragraf 198
Tjänsteskrivelse av kommunjurist Lisa Syrén Mandelkonvalj 1 mars 2021
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 10 mars 2021 paragraf 32
Beslut i kommunstyrelsen den 31 mars 2021, paragraf 71

Förslag till beslut

Signature reference: 1c11862c-6472-447d-954b-474f1797d4a5

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionens två första att-satser; att
kommunen river upp avtalet med Menigo samt att leverantörer som levererar enbart
närproducerade eller svenska köttprodukter skall vara prioriterade vid nästa upphandling.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad i den sista attsatsen; att policyn Hållbar Mat från 2016 skall gälla fortsättningsvis fram till dess att ett beslut
om ny policy tagits av fullmäktige.

Förslag till beslut under sammanträdet
Lars Toftemar (-) yrkar att ärendet bordläggs.
Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige 20 maj 2021
Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-04-22

KF § 134

Dnr 2020/203

Svar på motion om transport i Kåseberga
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige bifaller motionen.

Protokollsanteckning
Göran Göransson (-)
Motionens syfte är mycket lovvärd och samtidigt väldigt angeläget. En utredning borde
inte behöva vara så komplicerad och tidsödande. Det finns många goda exempel att ta
erfarenhet av exempelvis Citytåget i Ystads tätort. Transporter mellan parkeringen och
hamnen borde med lite god vilja kunna förverkligas redan under sommaren 2021.
Sommarens erfarenheter blir värdefulla för att kunna utveckla transporterna i Kåseberga
på ett möjligen ännu bättre sätt nästföljande år. Låt inte en onödigt lång utredning
fördröja ett mycket angeläget och lovvärt initiativ. Kommunen borde väl ändå någon
gång kunna visa medborgarna att en snabb handläggning av ett ärende är möjlig.

Sammanfattning av ärendet
Kevin Rasmussen (S), har i en motion föreslagit att det ska utredas och tas fram förslag och
lösningar för att möjliggöra någon form av transport mellan parkeringen vid infarten och
hamnplan i Kåseberga samt eventuellt även transport mellan parkeringen och Ale stenar.

Signature reference: 1c11862c-6472-447d-954b-474f1797d4a5

I samhällsbyggnadsnämndens yttrande över motionen framgår följande:
Kåseberga är ett välbesökt turistmål med flera hundratusentals besökare varje år. Vägarna
är smala och sommartid med många besökare uppstår trängsel och dålig framkomlighet. De
senaste åren har tekniska avdelningen ansvarat för trafikvärdar som delvis finansierats av
social- och omsorgsförvaltningen. Under 2020 fanns dock inga resurser till medfinansiering
utan tekniska avdelningen fick hantera alla kostnader för trafikvärdarna och handledare.
Trafikvärdarna har genom att hänvisa trafikanterna till avsedda parkeringsplatser vid infarten
till Kåseberga minimerat antalet fordon som kör ner till hamnen för att leta parkeringsplats.
På hamnplan finns parkeringsplatser avsedda för rörelsehindrade samt även dyrare
parkeringsplatser än vid infarten.
För att underlätta för de som har svårt att gå sträckan mellan parkeringen vid infarten och
hamnplan skulle någon form av transportmedel kunna användas. En utredning behöver
göras för att se om och hur detta skulle kunna ordnas samt om lokala näringsidkare kan
vara delaktiga i både hantering och finansiering.

Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-04-22

KF § 134

Dnr 2020/203

Transport mellan hamnplan och Ale stenar bedöms dock inte lika genomförbart.
Grusstigarna upp till Ale stenar är små, tar lätt skada redan idag av till exempel nederbörd
och kommer inte att klara av det ökade slitaget som fordon skulle medföra. Marken ägs
av Statens fastighetsverk och är av riksintressen för naturvård samt inom Natura 2000.
Samhällsbyggnadsnämndens yttrande över motionen är enligt förvaltningens förslag och
ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna till transport mellan
parkeringen vid infarten och hamnplan i Kåseberga. Med det ska motionen anses bifallen.
Ärendet är av administrativ karaktär och har därför inte barnchecklistats.

Beslutsunderlag







Motion (S) registrerad 27 augusti 2020,
Beslut i kommunfullmäktige den 24 september 2020 paragraf 159
Yttrande från samhällsbyggnadsnämnden 17 februari 2021 paragraf 25
Tjänsteskrivelse av utvecklingsstrateg Christina Boeskov 25 februari 2021
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 10 mars 2021 paragraf 31
Beslut i kommunstyrelsen 31 mars 2021 paragraf 70

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Förslag till beslut under sammanträdet
Kevin Rasmussen (S) yrkar bifall till motionen.

Signature reference: 1c11862c-6472-447d-954b-474f1797d4a5

Göran Göransson (-) yrkar bifall till motionen.

Beslut skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Motionären

Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-04-22

KF § 135

Dnr 2020/262

Svar på motion om tillköp av kollektivtrafik
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet.

Sammanfattning av ärendet
Kevin Rasmussen (S) och Marina Nilsson (MP) föreslår i en motion att utreda möjligheterna
att utöka och förbättra Ystads kommuns kollektivtrafik. De föreslår att ansvarig förvaltning
tar fram förslag om tillköp av kollektivtrafik till Kåseberga och Löderups strandbad under
högsäsong samt att ansvarig förvaltning tar fram förslag på en linje där tidigare linje 308
(området kring Sjörup – Snårestad) gick med olika turtäthet och vad kostnaden skulle bli
för kommunen med de olika förslagen.
Samhällsbyggnadsnämnden har yttrat sig över motionen och anför bland annat följande.
Ystads kommun ska i nuläget inte köpa till mer kollektivtrafik utan invänta Skånetrafikens
nya koncept kring ”plusresor” vilket kan innebära en stor förbättring av kollektivtrafiken
på landsbygden. Ystads kommun har en nära dialog med Skånetrafiken gällande frågor och
ska aktivt arbeta för att plusresa ska bli en del av kollektivtrafikutbudet i Ystads kommun.
I samband med att detaljerna kring plusresa klargörs, behöver förvaltningen se över hur
kommunen ska förhålla sig till tillköp.
Av samhällsbyggnadsnämndens yttrande framgår att man avser avvakta tillköp av
kollektivtrafik för landsbygden för att invänta Skånetrafikens koncept för kollektivtrafik
på landsbygden. Med det får motionen därför anses besvarad.

Signature reference: 1c11862c-6472-447d-954b-474f1797d4a5

Frågan berör barn, unga och äldre. Dock bedöms detta beslut inte få någon negativ
påverkan på dem.

Beslutsunderlag








Motion (S) registrerad 21 oktober 2020
Beslut i kommunfullmäktige 22 oktober 2020 paragraf 182
Beslut i samhällsbyggnadsnämnden 17 februari 2021 paragraf 24
Karta över kollektivtrafik Ystads kommun
Tjänsteskrivelse av kommunjurist Lisa Syrén Mandelkonvalj 1 mars 2021
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 10 mars 2021 paragraf 30
Beslut i kommunstyrelsen 31 mars 2021 paragraf 69

Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-04-22

KF § 135

Dnr 2020/262

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Förslag till beslut under sammanträdet

Signature reference: 1c11862c-6472-447d-954b-474f1797d4a5

Marina Nilsson (MP) yrkar att ärendet bordläggs.

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige 20 maj 2021
Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-04-22

KF § 136

Dnr 2020/215

Svar på motion om personalens språkutveckling inom skola
och omsorg
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet.

Sammanfattning av ärendet
Ledamöterna Roger Jönsson (S) och Kevin Rasmussen (S) har lämnat in en motion om
personalens språkutveckling inom skola och omsorg.
Gymnasienämnden och barn-och utbildningsnämnden har yttrat sig över motionen och
anför bland annat följande. Kunskaper i svenska språket är viktigt i välfärdssektorerna.
Nämnden delar intentionen i motionen men finner att ärendet bör omhändertas på
övergripande arbetsgivarnivå.
Socialnämnden har också yttrat sig över motionen och ställer sig i sitt yttrande bakom den
första att-satsen i motionen:
”Kultur & utbildning tillsammans med socialförvaltningen tar fram ett förslag på hur man
genom aktiva insatser säkrar språkkunskaperna hos de anställda eller blivande anställda inom
äldreomsorgen, LSS och förskoleverksamheten.”

Signature reference: 1c11862c-6472-447d-954b-474f1797d4a5

Vidare framgår av socialnämndens yttrande att personalens språkutveckling inte ägs av
socialnämnden utan överlämnas till kommunstyrelsen.

Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-04-22

KF § 136

Dnr 2020/215

Ingen av nämnderna tar avstånd från motionens intentioner men anser att frågan bör
behandlas på en övergripande nivå. Socialnämndens ställningstagande till den första attsatsen i motionen delas inte av barn- och utbildningsnämnden och förändrar därför inte den
bedömningen. Då samtliga nämnder delar motionens intentioner bör förslaget därför vara att
motionen ska anses besvarad.
Ärendet berör omsorgen av äldre, personer med funktionsnedsättning samt barn och unga
men beslutet bedöms inte ha någon negativ påverkan på dem.

Beslutsunderlag









Motion (S) registrerad 10 september 2020
Beslut i kommunfullmäktige den 24 september 2020 paragraf 161
Yttrande från gymnasienämnden 18 december 2020 paragraf 197
Yttrande från barn- och utbildningsnämnden 28 januari 2021 paragraf 7
Yttrande från socialnämnden 28 januari 2021 paragraf 2
Tjänsteskrivelse av kommunjurist Lisa Syrén Mandelkonvalj 1 mars 2021
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 10 mars 2021 paragraf 28
Beslut i kommunstyrelsen 31 mars 2021 paragraf 67

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Förslag till beslut under sammanträdet

Signature reference: 1c11862c-6472-447d-954b-474f1797d4a5

Roger Jönsson (S) yrkar att ärendet bordläggs.

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige 20 maj 2021

Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-04-22

KF § 137

Dnr 2021/22

Svar på motion om Politikers arvoden
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet.

Sammanfattning av ärendet
I en motion från Göran Brante (V) föreslås att sänka det kommunala årsarvodet till ett
basprisbelopp.
Kommunfullmäktige har beslutat om arvoden och ersättning för förtroendevalda för
mandatperioden 2019–2022 den 14 juni 2018 paragraf 100. Beslutet innefattar arvode för
kommunstyrelsens ordförande och de uppdrag vars arvoden baseras på kommunstyrelsens
ordförandes arvode. Mot den bakgrunden är förslaget att motionen ska avslås.
Ärendet är av administrativ karaktär och berör således inte barn och unga.

Beslutsunderlag






Motion (V) registrerad 17 januari 2021
Beslut i kommunfullmäktige 18 februari 2021 paragraf 94
Tjänsteskrivelse av kommunjurist Lisa Syrén Mandelkonvalj 1 mars 2021
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 10 mars 2021 paragraf 33
Beslut i kommunstyrelsen 31 mars 2021 paragraf 72

Förslag till beslut
Signature reference: 1c11862c-6472-447d-954b-474f1797d4a5

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Förslag till beslut under sammanträdet
Göran Brante (V) yrkar att ärendet bordläggs.

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige 20 maj 2021

Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-04-22

KF § 138

Dnr 2020/201

Svar på motion om språkkrav
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet.

Sammanfattning av ärendet
Ledamoten Göran Göransson (-) har lämnat in en motion om språkkrav för personer som
arbetar inom den kommunala välfärden.
Gymnasienämnden och barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig över motionen och
anför bland annat följande. Kunskaper i svenska språket är viktigt i välfärdssektorerna.
Nämnden delar intentionen i motionen men finner att ärendet bör omhändertas på
övergripande arbetsgivarnivå.
Socialnämnden, som också fått tillfälle att yttra sig över motionen, anför att man inte kan
yttra sig över innehållet i motionen då man inte anser sig äga frågan.
Då ingen av nämnderna uttalat sig specifikt kring hur man ställer sig till motionens förslag
men två av dem delar dess intention bör förslaget därför vara att motionen ska anses
besvarad.
Ärendet berör omsorgen av äldre, personer med funktionsnedsättning samt barn och unga
men beslutet bedöms inte ha någon negativ påverkan på dem.

Signature reference: 1c11862c-6472-447d-954b-474f1797d4a5

Beslutsunderlag









Motion (-) registrerad 26 augusti 2020
Beslut i kommunfullmäktige 24 september 2020 paragraf 158
Beslut i gymnasienämnden 18 december 2020 paragraf 196
Beslut i barn-och utbildningsnämnden 28 januari 2021 paragraf 6
Beslut i socialnämnden 28 januari 2021 paragraf 3
Tjänsteskrivelse av kommunjurist Lisa Syrén Mandelkonvalj 1 mars 2021
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 10 mars 2021 paragraf 29
Beslut i kommunstyrelsen 31 mars 2021 paragraf 68

Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-04-22

KF § 138

Dnr 2020/201

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Förslag till beslut under sammanträdet

Signature reference: 1c11862c-6472-447d-954b-474f1797d4a5

Göran Göransson (-) yrkar att ärendet bordläggs.

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige 20 maj 2021

Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-04-22

KF § 139

Dnr 2020/143

Svar på motion - införande av landsbygdspris
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet.

Sammanfattning av ärendet
Kevin Rasmussen (S) och Kent Mårtensson (S) har i en motion föreslagit att Ystads kommun
inför ett landsbygdspris för att premiera person, företag eller förening som har bidragit till
landsbygdens utveckling eller inspirerat andra att göra det.
I samhällsbyggnadsnämndens yttrande över motionen framgår bland annat följande.
För en levande, aktiv och attraktiv landsbygd spelar lokalt engagemang, både i form av
kreativa företag, aktivt föreningsliv och personliga eldsjälar en stor roll. Att som kommun
uppmärksamma dessa genom ett pris kan naturligtvis sända en positiv signal, även om det
är oklart om ett pris i sig skulle påverka viljan och ambitionen hos den enskilda att engagera
sig. Den uppmärksamhet som ett pris ger kan vara ett sätt att sprida goda exempel och
på så vis inspirera andra. På uppdrag av kommunstyrelsen pågår just nu ett arbete med
landsbygdsstrategi för Ystads kommun. Till frågorna som behandlas i landsbygdsstrategiarbetet hör delaktighet, demokrati och kontaktytor, ett landsbygdspris kan utgöra en del
av kommunens strategiska satsningar för att främja delaktighet på landsbygden.

Signature reference: 1c11862c-6472-447d-954b-474f1797d4a5

Förvaltningen föreslår att kommunen samlat bör ta ställning till landsbygdsgynnande
satsningar, inklusive ett eventuellt landsbygdspris, genom beslut om landsbygdsstrategin.
Att definiera en gräns mellan stad respektive landsbygd kan vara både svårt och olyckligt eldsjälar, företag, föreningar med verksamhet i hela Ystads kommun kan redan premieras
inom befintliga priser. Förvaltningen anser vidare att om ett landsbygdspris ska inrättas så
administreras det lämpligen av en central funktion som kan inhämta nomineringar och i
samråd med berörda avdelningar på flera förvaltningar värdera och föreslå och motivera
vem som får priset.

Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-04-22

KF § 139

Dnr 2020/143

Förvaltningen anser att samhällsbyggnadsnämnden inte är lämpligast ansvarig för ett
landsbygdspris, eftersom nämnden genom sitt uppdrag har begränsade kontaktytor med
de aktörer som kan vara aktuella för priset. Kriterier om vem som får priset beslutas
förslagsvis av kommunstyrelsen eftersom så olika aktörer kan vara aktuella för att få priset.
Kommunstyrelsen bör också besluta om vilken grupp som utser förslag till vinnare,
motiverade utifrån dess kriterier. För samordningsvinster skulle hållbarhetsutskottet,
som ansvarar för hållbarhetspriset, även kunna ansvara för ett landsbygdspris eftersom
det finns paralleller mellan syftet med dessa priser och processen för att nominera och utse
vinnare torde vara lika.
Av samhällsbyggnadsnämndens yttrande framgår att man inte ställer sig negativa till ett
landsbygdspris och föreslår att detta beslutas inom ramen för ett beslut om
landsbygdsstrategin. Vidare framgår i yttrandet att kriterier om vem som kan få priset bör
beslutas av kommunstyrelsen samt att det förslagsvis skulle vara hållbarhetsutskottet som
ansvarade för ett landsbygdspris. Med den anledningen ska motionen anses besvarad.
Barn och unga bedöms inte beröras av frågan och den har inte heller en negativ påverkan
för barn eller äldre.

Beslutsunderlag

Signature reference: 1c11862c-6472-447d-954b-474f1797d4a5










Motion angående införande av landsbygdspris 19 maj 2020,
Beslut i kommunfullmäktige den 17 juni 2020, § 115 Motion angående införande av
landsbygdspris,
Tjänsteskrivelse av förvaltningschef Sofia Öreberg 15 oktober 2020,
Beslut i samhällsbyggnadsnämnden, 18 november, § 210,
Yttrande från samhällsbyggnadsnämnden över motion om att införa landsbygdspris
Tjänsteskrivelse av utvecklingsstrateg Christina Boeskov 28 januari 2021
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 10 februari 2021 paragraf 18
Beslut i kommunstyrelsen 31 mars 2021, paragraf 65

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Förslag till beslut under sammanträdet
Kevin Rasmussen (S) yrkar att ärendet bordläggs.
Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige 20 maj 2021
Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-04-22

KF § 140

Dnr 2020/189

Svar på motion om Förbud för mopeder på cykelbanorna
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet.

Sammanfattning av ärendet
I en motion från Lars Toftemar (-) föreslås att moped och elmopeder förbjuds på
cykelbanorna i Ystad.
Myndighetsnämnden har yttrat sig över motionen och anför bland annat följande.
Idag är det endast är tillåtet för mopeder klass 2 att framföras på cykelvägar. Då en
mopedklass 2 är konstruerad för en hastighet av max 25 kilometer i timmen torde dessa
inte utgöra en större trafikfara än en elcykel vars elmotor inte ger något krafttillskott
över 25 kilometer i timmen. Ett förbud måste även märkas ut med vägmärken i varje
korsningspunkt mellan cykelväg och väg. Myndighetsnämnden ser därför inte att förslaget
i motionen bör genomföras. Det är inte motiverat att bekosta en omfattande skyltning för
att förbjuda en moped som inte få köras i högre hastighet än en elcykel. Problemet med
mopeder (klass 1) på cykelvägar är ett problem med efterlevnaden av befintlig lagstiftning.
Av myndighetsnämndens yttrande framgår att det inte är motiverat att bekosta en
omfattande skyltning för att förbjuda en moped som inte får köras i högre hastighet än
en elcykel samt att problemet med klass 1-mopeder på cykelbanorna beror av problem
med efterlevnaden av befintlig lagstiftning. Med anledning av det ska motionen avslås.

Signature reference: 1c11862c-6472-447d-954b-474f1797d4a5

Frågan om förbud mot mopeder och elmopeder berör barn, unga och äldre. Dock bedöms
detta beslut inte få någon negativ påverkan för dem.

Beslutsunderlag








Motion från Lars Toftemar (-) om förbud för mopeder på cykelbanorna 19 augusti
2020
Beslut i kommunfullmäktige 20 augusti 2020 § 137
Beslut i myndighetsnämnden 17 november 2020 § 162
Yttrande från myndighetsnämnden över motion om förbud för mopeder på
cykelbanorna
Tjänsteskrivelse av kommunjurist Lisa Syrén Mandelkonvalj 1 februari 2021
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 10 februari 2021 paragraf 19
Beslut i kommunstyrelsen 31 mars 2021paragraf 66

Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-04-22

KF § 140

Dnr 2020/189

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Förslag till beslut under sammanträdet

Signature reference: 1c11862c-6472-447d-954b-474f1797d4a5

Lars Toftemar (-) yrkar att ärendet bordläggs.

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige 20 maj 2021

Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-04-22

KF § 141

Dnr 2021/105

Interpellation om rekrytering av personal ställd till
kommunstyrelsens ordförande
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och svar lämnas vid nästa
kommunfullmäktigesammanträde.

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

Beslutsunderlag

Signature reference: 1c11862c-6472-447d-954b-474f1797d4a5

Interpellation från Göran Göransson (-), registrerad den 12 mars 2021.

Beslut skickas till:
Ordförande i kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige 20 maj 2021

Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-04-22

KF § 142

Dnr 2021/106

Interpellation om finansiering ställd till ordförande i
samhällsbyggnadsnämnden
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och svar lämnas vid nästa
kommunfullmäktigesammanträde.

Sammanfattning av ärendet
Ledamoten Göran Göransson (-) har lämnat in en interpellation om ”finansiering” ställd till
ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Beslutsunderlag

Signature reference: 1c11862c-6472-447d-954b-474f1797d4a5

Interpellation från Göran Göransson (-), registrerad den 12 mars 2021.

Beslut skickas till:
Ordförande i samhällsbyggnadsnämnden
Kommunfullmäktige 20 maj 2021

Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-04-22

KF § 143

Dnr 2021/152

Interpellation ställd till ordförande i barn- och
utbildningsnämnden om driftskostnad Arenan och Badhuset
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och svar lämnas vid nästa
kommunfullmäktigesammanträde.

Sammanfattning av ärendet
Ledamoten Lars Toftemar (-) har lämnat in en interpellation om driftskostnad för Arenan
och Badhuset ställd till ordföranden i barn- och utbildningsnämnden.

Beslutsunderlag

Signature reference: 1c11862c-6472-447d-954b-474f1797d4a5

Interpellation från Lars Toftemar (-) registrerad den 25 mars 2021.

Beslut skickas till:
Ordförande i barn och utbildningsnämnden
Kommunfullmäktige 20 maj 2021

Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-04-22

KF § 144

Dnr 2021/153

Interpellation ställd till ordföranden i
samhällsbyggnadsnämnden om värdet på Arenan och
Badhuset
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och svar lämnas vid nästa
kommunfullmäktigesammanträde.

Sammanfattning av ärendet
Ledamoten Lars Toftemar (-) har lämnat in en interpellation om värdet på Arenan och
Badhuset ställd till ordföranden i samhällsbyggnadsnämnden.

Beslutsunderlag

Signature reference: 1c11862c-6472-447d-954b-474f1797d4a5

Interpellation från Lars Toftemar (-) registrerad den 25 mars 2021.

Beslut skickas till:
Ordföranden i samhällsbyggnadsnämnden
Kommunfullmäktige 20 maj 2021

Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-04-22

KF § 145

Dnr 2021/119

Enkel fråga ställd till ordföranden i socialnämnden personalförbättrande åtgärder
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet.

Sammanfattning av ärendet
Ledamoten Roger Jönsson (S) har lämnat i en enkel fråga ställd till ordföranden i
socialnämnden.

Beslutsunderlag

Signature reference: 1c11862c-6472-447d-954b-474f1797d4a5

Enkel fråga från Roger Jönsson (S) registrerad den 17 mars 2021.

Beslut skickas till:
Ordförande i socialnämnden
Kommunfullmäktige 20 maj 2021

Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-04-22

KF § 146

Dnr 2021/164

Motion om Försäljning av Arenan och Badhuset
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får ställas och lämnar den till kommunstyrelsen
för handläggning.

Sammanfattning av ärendet
Lars Toftemar (-) har lämnat in en motion om försäljning av Arenan och Badhuset.

Beslutsunderlag

Signature reference: 1c11862c-6472-447d-954b-474f1797d4a5

Motion registrerad den 2 april 2021.

Beslut skickas till:
Motionären
Kommunstyrelsen

Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-04-22

KF § 147

Dnr 2021/171

Interpellation ställd till ordförande i
Samhällsbyggnadsnämnden om Löderups Strandbads
camping
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.

Sammanfattning av ärendet
Ledamoten Eva Bramsvik Håkansson (C) har lämnat in en interpellation om Löderup
Strandbads camping ställd till ordföranden i samhällsbyggnadsnämnden.

Beslutsunderlag

Signature reference: 1c11862c-6472-447d-954b-474f1797d4a5

Interpellation från Eva Bramsvik Håkansson (C) registrerad den 14 april 2021.

Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-04-22

KF § 148

Dnr 2021/173

Interpellation ställd till ordförande i socialnämnden om
användandet av VoB Syd
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.

Sammanfattning av ärendet
Ledamoten Göran Brante (V) har lämnat in en interpellation om användandet av VoB Syd
ställd till ordförande i socialnämnden.

Beslutsunderlag

Signature reference: 1c11862c-6472-447d-954b-474f1797d4a5

Interpellation av Göran Brante (V) registrerad den 14 april 2021.

Beslut skickas till:
Ordföranden i socialnämnden
Kommunfullmäktige 20 maj 2021

Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-04-22

KF § 149

Dnr 2021/174

Interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande om hur
kommunen tänker använda möjliga statsbidrag inom
äldreomsorgen
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och att svar ges av
socialnämndens ordförande vid nästa kommunfullmäktigesammanträde.

Sammanfattning av ärendet
Ledamoten Göran Brante (V) har lämnat in en interpellation angående användandet av
möjliga statsbidrag inom äldreomsorgen, ställd till kommunstyrelsens ordförande.

Beslutsunderlag

Signature reference: 1c11862c-6472-447d-954b-474f1797d4a5

Interpellation från Göran Brante (V) registrerad den 14 april 2021.

Beslut skickas till:
Ordförande i socialnämnden
Kommunfullmäktige 20 maj 2021

Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-04-22

KF § 150

Dnr 2021/180

Interpellation ställd till samhällsbyggnadsnämndens
ordförande
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och svar lämnas vid nästa
kommunfullmäktigesammanträde.

Sammanfattning av ärendet
Ledamoten Göran Göransson (-) har lämnat in en interpellation ställd till ordföranden i
samhällsbyggnadsnämnden.

Beslutsunderlag

Signature reference: 1c11862c-6472-447d-954b-474f1797d4a5

Interpellation från Göran Göransson (-) registrerad den 14 april 2021.

Beslut skickas till:
Ordförande i samhällsbyggnadsnämnden
Kommunfullmäktige 20 maj 2021

Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-04-22

KF § 151

Dnr 2021/86

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 3 och
4 2020
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige godkänner rapporteringen av ej verkställda gynnande beslut enligt
socialtjänstlagen och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade för kvartal 3 och 4
2020.

Beslutsunderlag







Rapportering enligt 28 f-g §§ Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS) av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS, kvartal 3 och 4 2020
Rapportering enligt socialtjänstlagen (SoL) av ej verkställda beslut, kvartal 4 2020
Rapportering enligt socialtjänstlagen (SoL) av ej verkställda beslut, kvartal 3 2020
Beslut i socialnämnden 25 februari 2021 paragraf 46
Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare Åsa Björkman Holmberg 24 mars 2021
Beslut i kommunstyrelsen den 31 mars 2021 § 73

Förslag till beslut

Signature reference: 1c11862c-6472-447d-954b-474f1797d4a5

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna rapporteringen av ej verkställda
gynnande beslut enligt socialtjänstlagen och lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade för kvartal 3 och 4 2020.

Beslut skickas till:
Socialnämnden

Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-04-22

KF § 152

Dnr 2021/186

Enkel fråga ställd till ordförande i
Samhällsbyggnadsnämnden om ekonomisk
konsekvensanalys
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: 1c11862c-6472-447d-954b-474f1797d4a5

Enkel fråga från Lars Toftemar (-) registrerad den 15 april 2021.

Justerares signatur
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