SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2021-06-17

Kommunfullmäktige
Plats och tid

Knutssalen Gamla Rådhuset klockan 18:00-22:37

Beslutande

Se sidan 2

Övriga
närvarande

Närvarande ej tjänstgörande ersättare
Håkan Thorén Damm (KD), ersättare, paragraferna 183-203
Doris Möller (S), ersättare, paragraferna 183-189, 191-212
Magnus Hörnblad, ersättare, paragraferna 188-203
Hans Christerson (C)
Ann-Marie Fasth (L)
Riccard Axtelius (S)
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Lisa Syrén Mandelkonvalj, sekreterare

Utses att justera

Per-Olof Lind (L), Kevin Rasmussen (S), ersättare Göran Björk (SD)

Digital justering

Digitalt justerat 2021-06-28

Paragrafer:

183-192, 194-212

Ordförande

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

Justerare

…………………………………………………………………
Per-Olof Lind (L), Kevin Rasmussen (S), ersättare Göran Björk (SD)

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2021-06-17

Datum då anslaget sätts upp

2021-06-29

Datum när anslaget tas ned

2021-07-20

Förvaringsplats för protokollet

Nya Rådhuset Österportstorg i Ystad

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
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Beslutande

Justerares
signatur

Sammanträdesdatum
2021-06-17

Henrik Plantin (M), ordförande
Urban Fasth (L)
Paul Svensson (SD)
Kristina Bendz (M)
Sverker Meyer (M)
Cecilia Fahlborg (M)
Bo Sterner (M)
Adrian Magnusson (S)
Kevin Rasmussen (S)
Mårten Mårtensson (S)
Kent Mårtensson (S)
Roger Jönsson (S)
Anja Edvardsson (S)
Cecilia Magnusson-Svärd (S), paragraferna 183-189, 191-212
Johan Wahlgren (M)
Paula Larsson Jarl (M)
Per-Olof Lind (L)
Göran Göransson (-)
Mohammad Omran (KD), paragraferna 183-203, gick kl.22:07
Marcus Bräutigam (MP) paragraferna 188-212, kom kl. 18:39
Ros-Marie Johansson (S)
Lars Wollin (S)
Terese Grahn (S)
Jan-Åke Isaksson (SD)
Michael Michaelsen (SD)
Göran Björk (SD)
Leif Olsson Svensson (SD)
Tomas Landgren (SD)
Henrik Berven (C)
Martin Andersson (C)
Göran Brante (V)
Eva Bramsvik-Håkansson (C)
Lars Toftemar (-)
Stefan Engdahl (M)
Peter Lindhe (SD)
Marina Nilsson (MP), paragraferna 183-203, gick kl. 22:08
Lena Lovén Andersson (S)
Curt Hansson (M)
Lennart Johansson (M)
Clifford Härstedt (M) ersätter Gunilla Andersson (M)
Lilian Borén (S) ersätter Isabelle Strandhagen (S)
Thomas Micha (S) ersätter Ingrid Ek (S)
Nils-Evert Erlandsson (C) ersätter Madeleine Söderlund Hägg (C)
Håkan Eriksson (C) ersätter Börje Andersson (C)
Kenny Fransson (S) ersätter Shukrije Rama-Pllashniku (S)
Anders Hansson (V) ersätter Annika Weitner (V)
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Bengt Gunnarsson (SD) ersätter Anna Sjöland (SD)
Peter Linder (SD) ersätter Thomas Heinrich (SD)
Kent Svensson (M) ersätter Ingemar Andersson (M)
Magnus Hörnblad (MP) ersätter Marcus Bräutigam (M)
paragraferna 183-187
Doris Möller (S) ersätter Cecilia Magnusson-Svärd (S), paragraf 190
Håkan Thorén Damm (KD), ersätter Mohammad Omran (KD)
paragraferna 204-212
Magnus Hörnblad (MP) ersätter Marina Nilsson (M)
paragraferna 204-212

Justerares
signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2021-06-17

Ärenden vid dagens sammanträde
Paragraf
§ 183
§ 184
§ 185
§ 186

Bordlagd - Entledigande från förtroendeuppdrag
som ersättare i kommunstyrelsen samt därav
föranlett fyllnadsval Pia Salmiranta (V)
Entledigande från förtroendeuppdrag som ersättare
i fullmäktige samt därav föranlett fyllnadsval
Godkänna och besluta om ansvarsfrihet för
Bokslut 2020 för Östra Skånes hjälpmedelsnämnd
Godkänna delårsrapport 1 31 mars 2021 för YstadÖsterlenregionens miljöförbund

Diarienr
2021/217
2021/257
2021/194
2021/203

§ 187

Gång- och cykelväg, Österlenvägen Löderup

2021/208

§ 188

Nya taxor för nyttoparkeringstillstånd i Ystads
kommun

2021/207

§ 189

Svar på motion om ökad kompetensförsörjning

2020/216

§ 190

Svar på motion angående kartläggning av
barnchecklistans tillämpning i Ystads kommun

2020/288

§ 191

Antagande av Ystads kommuns översiktsplan 2030

2016/285

§ 192
§ 193
§ 194
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Ärende

§ 195

§ 196

Revidering av styrdokument bolagsstyrning i
Ystads kommun
Delegation om föreskriftsrätt avseende
eldningsförbud inom Ystads kommun
Bordlagd - Enkel fråga ställd till ordföranden i
socialnämnden - personalförbättrande åtgärder
Bordlagd - Interpellation ställd till ordförande i
socialnämnden om användandet av VoB Syd
Bordlagd - Interpellation ställd till
kommunstyrelsens ordförande om hur kommunen
tänker använda möjliga statsbidrag inom
äldreomsorgen

2021/221
2021/237
2021/119
2021/173

2021/174

§ 197

Bordlagd - Svar på motion om digitalt stöd

2020/264

§ 198

Bordlagd - Svar på motion om offentligt drivna
vårdboenden

2020/148

Justerares
signatur

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
§ 199
§ 200
§ 201
§ 202
§ 203
§ 204
§ 205
§ 206
§ 207

Enkel fråga till samhällsbyggnadsnämndens
ordförande om värde på tillgångar - Ystad arena
och bad
Enkel fråga till Myndighetsnämndens ordförande
om vilka områden där vattenskotrar får framföras
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande
om artikel i Ystads Allehanda den 3 juni 2021
Interpellation till ordförande i
samhällsbyggnadsnämnden om allmän platsmark
Interpellation ställd till ordförande i socialnämnden
om återhämtningsbonus
Interpellation ställd till ordförande i socialnämnden
- personalförbättrande åtgärder
Enkel fråga ställd till ordförande i
samhällsbyggnadsnämnden om beslutsorgan för
ändrad detaljplan
Motion om Framtida äldreboende i Ystads
kommun

2021/240
2021/241
2021/242
2021/249
2021/250
2021/251
2021/252
2021/255
2021/256

§ 208

Motion om Jobb, tillväxt och möjligheter

2021/258

§ 209

Motion om att utreda införandet av en
äldreombudsman

2021/259

§ 210

Motion om Ungdomsbiljett för ungdomar

2021/261

§ 211
§ 212
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Motion om köttinköp

Justerares
signatur

Motion om Handslag som garanterar anställning
efter fullföljd VO-utbildning
Motion om Motion om kartläggning av äldres
psykiska hälsa

2021/262
2021/263

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-06-17

KF § 183

Dnr 2021/217

Bordlagd - Entledigande från förtroendeuppdrag som
ersättare i kommunstyrelsen samt därav föranlett fyllnadsval
Pia Salmiranta (V)
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige utser Katinka Appelros (V) som ersättare i kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Pia Salmiranta (V) har lämnat in begäran om entledigande från förtroendeuppdrag som
ersättare i kommunstyrelsen. Registrerat den 12 maj 2021.

Föredragande
Valberedningens ordförande Cecilia Fahlborg.

Förslag till beslut under sammanträdet
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att till ersättare i kommunstyrelsen väljs
Katinka Appelros (V).
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Beslut skickas till:
Pia Salmiranta
Katinka Appelros
Kansliavdelningen förtroendemannasystem
Kommunstyrelsen

Justerares signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-06-17

KF § 184

Dnr 2021/257

Entledigande från förtroendeuppdrag som ersättare i
fullmäktige samt därav föranlett fyllnadsval
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige entledigar Jimmy Andersson (M) som ersättare i kommunfullmäktige.
Fyllnadsval av ny ersättare i kommunfullmäktige lämnas till länsstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Jimmy Andersson (M) har den 11 juni 2021 lämnat en begäran om entledigande från sitt
uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.

Föredragande
Valberedningens ordförande Cecilia Fahlborg.
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Beslut skickas till:
Jimmy Andersson
Kansliavdelningen förtroendemannasystem
Länsstyrelsen

Justerares signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-06-17

KF § 185

Dnr 2021/194

Godkänna och besluta om ansvarsfrihet för Bokslut 2020 för
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar med hänvisning till revisionsberättelsen att bevilja
direktionen och de enskilda ledamöterna och de tjänstgörande ersättarna i Östra
Skånes Hjälpmedelsnämnd ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.
Kommunfullmäktige godkänner bokslutet för år 2020.

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

Sammanfattning av ärendet
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd har beslutat att godkänna bokslutet för 2020 och
har överlämnat det till respektive kommunfullmäktige för beslut om ansvarsfrihet.

Beslutsunderlag
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Beslut i Östra Skånes hjälpmedelsnämnd 3 mars 2021 paragraf 4
Bil 1a-1c Statistik inköp-försäljning 2020 Östra Skånes hjälpmedelsnämnd
Bilaga 2 - Uppföljning Hjälpmedelscentrum Östra Skånes styrkort 2020
Bilaga 3 - Måluppfyllelse i Styrkan perspektiven 2020 Östra Skånes
hjälpmedelsnämnd
Bil 4 Bokslut 2020 Östra Skånes hjälpmedelsnämnd
Bil 5 Hemtransport 2020 Östra Skånes hjälpmedelsnämnd
Bil 6 Fördelning av resultat 2020 - Östra Skånes hjälpmedelsnämnd
Bilaga 7 Miljöresultat 2020 Östra Skånes hjälpmedelsnämnd
Bilaga 8 - Avvikelser 2020 Östra Skånes hjälpmedelsnämnd
Ansvarsfrihet för Östra Skånes hjälpmedelsnämnd 2020 Kommunrevisionen
Kristianstads kommun
Beslut i kommunstyrelsen 26 maj 2021, paragraf 120

Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-06-17

KF § 185

Dnr 2021/194

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta med hänvisning till
revisionsberättelsen att bevilja direktionen och de enskilda ledamöterna och de
tjänstgörande ersättarna i Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2020.
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna bokslutet för 2020.

Beslut skickas till:
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd
Revisionen

Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-06-17

KF § 186

Dnr 2021/203

Godkänna delårsrapport 1 31 mars 2021 för YstadÖsterlenregionens miljöförbund
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport 31 mars 2021 för Ystad-Österlenregionens
miljöförbund.

Sammanfattning av ärendet
Direktionen för Ystad-Österlenregionens miljöförbund beslutade den 19 april 2021
att godkänna delårsbokslutet för första kvartalet 2021 och överlämna den till
medlemskommunerna för behandling.

Beslutsunderlag




Delårsrapport 31 mars 2021
Beslut i Ystad-Österlenregionens miljöförbund 19 april 2021
Beslut i kommunstyrelsen 26 maj 2021 paragraf 121

Förslag till beslut
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna delårsrapport 31 mars 2021
för Ystad-Österlenregionens miljöförbund.

Beslut skickas till:
Ystad-Österlenregionens miljöförbund

Justerares signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-06-17

KF § 187

Dnr 2021/208

Gång- och cykelväg, Österlenvägen Löderup
Kommunfullmäktige beslutar
Ystads kommun anser att det finns ett behov av cykelväg på aktuell sträcka längs
Österlenvägen. Det skulle öka tillgängligheten för boende och besökare i östra delen
av kommunen där det idag finns begränsat med cykelvägar.
Kommunfullmäktige beslutar att Ystads kommun meddelar Trafikverket att kommunen inte
vill gå vidare med projektet utifrån presenterad kostnadskalkyl. Anledningen är att projektet
innebär för höga kostnader och för stora osäkerheter i förhållande till projektets omfattning.

Sammanfattning av ärendet
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Den regionala cykelvägsplanen ”Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029” hanterar cykelvägar
utmed statliga vägar. Utöver pågående projekt Hammar-Skillinge finns två objekt i Ystads
kommun: Österlenvägen Löderup (år 2024-2026) samt Köpingebro – Stora Köpinge (år
2027-2029). Objekt där Trafikverket påbörjat planeringen och där det finns gällande avtal
kring medfinansiering mellan Trafikverket och kommunerna kommer fortfarande att vara
gällande enligt finansieringsupplägget i gällande plan, med ett 50/50 % upplägg mellan
kommun och stat, vilket då är förutsättningen för objektet gång- och cykelväg
Österlenvägen, Löderup.
För att planeringen ska komma igång och prioriteras behöver det finnas ett påskrivet avtal
för medfinansiering mellan kommunen och Trafikverket före den 30 juni 2021. Kostnaden
för projektet är oklar och summorna som angetts har ökat efterhand. Enligt den
kostnadsuppskattning som Trafikverket skickade över till Ystads kommun den 8 april 2021
har två olika alternativa sträckningar beräknats. Alternativ 1 bedöms kosta 12,8 miljoner
kronor och alternativ 2 bedöms kosta 16,3 miljoner kronor. Kommunen ska finansiera 50 %
av detta. Enligt Trafikverket finns det många oklarheter i kalkylen och den slutliga kostnaden
kan bli högre.
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att det finns ett behov av cykelväg på aktuell sträcka
längs Österlenvägen. Det skulle öka tillgängligheten för boende och besökare i östra delen
av kommunen där det idag finns begränsat med cykelvägar. Samtidigt anser förvaltningen
att kostnaden för cykelvägen är mycket hög och innebär för många osäkerheter i förhållande
till projektets omfattning. Förvaltningens förslag är därför att Ystads kommun meddelar
Trafikverket att kommunen inte vill gå vidare med projektet utifrån presenterad
kostnadskalkyl.
Ärendet har i denna handläggning inte checklistats.
Justerares signatur
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Kommunfullmäktige

2021-06-17

KF § 187

Dnr 2021/208

Beslutsunderlag










Åtgärdsvalsstudie för cykelvägsplan för Skåne 2018-2029
Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029
Barnchecklista för Gång- och cykelväg Österlenvägen Löderup
Cykelplan Ystads kommun 2018-2028
Tjänsteskrivelse av trafikplanerare Emma Holgersson 12 april 2021
Beslut i samhällsbyggnadsnämnden 21 april 2021 paragraf 68
Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare Åsa Björkman Holmberg 5 maj 2021
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 12 maj 2021 paragraf 71
Beslut i kommunstyrelsen 26 maj 2021 paragraf 124

Förslag till beslut
Ystads kommun anser att det finns ett behov av cykelväg på aktuell sträcka längs
Österlenvägen. Det skulle öka tillgängligheten för boende och besökare i östra delen
av kommunen där det idag finns begränsat med cykelvägar.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Ystads kommun meddelar
Trafikverket att kommunen inte vill gå vidare med projektet utifrån presenterad
kostnadskalkyl. Anledningen är att projektet innebär för höga kostnader och för
stora osäkerheter i förhållande till projektets omfattning.

Förslag till beslut under sammanträdet
Per-Olof Lind (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Göran Göransson (-) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslut skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Trafikverket

Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-06-17

KF § 188

Dnr 2021/207

Nya taxor för nyttoparkeringstillstånd i Ystads kommun
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige fastställer förslag till nya taxor för nyttoparkeringstillstånd i Ystads
kommun samt att de nya taxorna träder i kraft från den 1 augusti 2021. I och med detta
upphör kommunfullmäktiges beslut från 21 mars 2013 paragraf 53.
Kommunfullmäktige beslutar att samhällsbyggnadsnämnden medges rätten att årligen
besluta om anpassning av i detta ärende aktuella taxor till prisutvecklingen i enlighet med
konsumentprisindex.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden har inkommit med ett ärende om nya taxor för
nyttoparkeringstillstånd. De aktuella taxorna har inte justerats sedan 2013 och
samhällsbyggnadsnämndens förslag är därför även att nämnden nu medges rätten
att årligen besluta om anpassning av dessa taxor till prisutvecklingen i enlighet med
konsumentprisindex.
Samhällsbyggnadsnämnden fick i beslutet 2013 rätten att se över taxorna vartannat år.
Ledning och utvecklings uppfattning är att denna formulering inte bör innebära att
nämnden denna gång själva kan besluta om nya taxenivåer utan detta bör vara en fråga
för kommunfullmäktige.
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Ledning och utveckling har inget att invända mot förslaget till nya taxor utan anser att
kommunfullmäktige bör fastställa de nya taxorna. Även när det gäller frågan om
samhällsbyggnadsnämnden ska ges möjlighet att framöver justera taxorna utifrån
prisutvecklingen är Ledning och utveckling positiva till nämndens förslag.
I handlingarna från samhällsbyggnadsnämnden anges att de nya taxorna ska gälla från
den 1 juni 2021. Utifrån att frågan bör behandlas av kommunfullmäktige är Ledning
och utvecklings förslag att ikraftträdande istället sker från 1 augusti 2021.

Justerares signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-06-17

KF § 188

Dnr 2021/207

Beslutsunderlag







Kommunfullmäktiges beslut 21 mars 2013 paragraf 53
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 24 mars 2021
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 21 april 2021 paragraf 64
Tjänsteskrivelse av budgetchef Peter Andersson 28 april 2021
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 12 maj 2021 paragraf 68
Beslut i kommunstyrelsen 26 maj 2021 paragraf 123

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa förslag till nya taxor för
nyttoparkeringstillstånd i Ystads kommun samt att de nya taxorna träder i kraft från den
1 augusti 2021. I och med detta upphör kommunfullmäktiges beslut från 21 mars 2013
paragraf 53.
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att samhällsbyggnadsnämnden medges
rätten att årligen besluta om anpassning av i detta ärende aktuella taxor till prisutvecklingen
i enlighet med konsumentprisindex.

Beslut skickas till:
Ekonomiavdelningen
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-06-17

KF § 189

Dnr 2020/216

Svar på motion om ökad kompetensförsörjning
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

Reservation
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Riccard Axtelius och Roger Jönsson, båda S, har i motion föreslagit att tillsvidareanställda
inom vård och omsorg ska ges möjlighet till utbildning som ger undersköterskekompetens,
där vi kan se behovet och nyttan samt att utbildningsmaterial ska finansieras av arbetsgivaren.
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Av Social Omsorgs tjänsteskrivelse framgår att man har fått statsbidrag för att kunna
finansiera en möjlighet att erbjuda redan anställda en utbildning till undersköterska på
arbetstid. Sedan början av 2021 finns detta i Ystad. I nuläget läser strax över ett 20-tal
tillsvidareanställda till undersköterska och dessa beräknas bli examinerade till sommaren.
Under hösten planeras för ytterligare 25 platser. De som ingår i äldreomsorgslyftet har
arbetat i kommunen minst 365 dagar. De har en heltidstjänst och får studera 50 % och
arbeta inom vård och omsorg på 50 %. Det finns möjlighet att ansöka om finansiering av
studiematerial genom kommunens bestämmelser för fritidsstudier. Vid utgången av 2021
beräknar verksamheten att kommunen har ca 50 nya undersköterskor inom organisationen.
Efter examen till undersköterska får arbetstagaren en löneförhöjning.
Verksamheten Hälsa, vård och omsorg bedömer att den takt om att cirka 25 får utbildning
åt gången är den takt som organisationen klarar av. I nuläget bedömer ansvariga chefer inte
att det är möjligt att utöka utbildningsplatserna till att bli fler av organisatoriska skäl. Det
statsbidrag som kommunen får finansierar 25 utbildningsplatser åt gången. En utökning
skulle inte inrymmas i budget.
I socialnämndens yttrande framgår att kommunen redan nu erbjuder tillsvidareanställda
inom vård och omsorg undersköterskeutbildning genom äldreomsorgslyftet.
Av Social Omsorgs tjänsteskrivelse framgår att det finns möjlighet att ansöka om finansiering
av studiematerial genom kommunens bestämmelser för fritidsstudier.
Med det ska motionen anses besvarad.
Ärendet är av administrativ karaktär och har därför inte barnchecklistats.
Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-06-17

KF § 189

Dnr 2020/216

Beslutsunderlag









Motion (S) registrerad 10 september 2020
Beslut i kommunfullmäktige 24 september 2020 paragraf 162
Tjänsteskrivelse av enhetschef för kansli- och utvecklingsstab Jenny Blom
10 februari 2021
Beslut i socialnämnden 25 februari 2021 paragraf 39
Socialnämndens yttrande 25 februari 2021
Tjänsteskrivelse av utvecklingsstrateg Christina Boeskov 21 april 2021
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 12 maj 2021 paragraf 69
Beslut i kommunstyrelsen 26 maj 2021 paragraf 125

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Förslag till beslut under sammanträdet
Cecilia Magnusson-Svärd (S) yrkar bifall till motionen.
Roger Jönsson (S) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot förslaget att motionen ska bifallas
och finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Signature reference: 6a544edc-9f13-4a93-8828-0607f7b7730c

Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning.
JA=KS förslag
NEJ= Cecilia M. Svärds förslag
Med 25 JA-röster mot 23 NEJ-röster och 1 som avstår har kommunfullmäktige beslutat
i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Beslut skickas till:
Socialnämnden

Justerares signatur

Omröstningslista Kf § 189/2021-06-17
Svar på motion om ökad kompetensförsörjning
KS förslag=JA
Cecilia M. Svärds förslag= NEJ

Signature reference: 6a544edc-9f13-4a93-8828-0607f7b7730c

Resultat
Ja
Nej
Avstår
Frånvarande

25
23
1
0

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

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
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Ros-Marie Johansson (S)
Lars Wollin (S)
Terese Grahn (S)
Göran Brante (V)
Eva Bramsvik Håkansson (C)
Henrik Berven (C)
Martin Andersson (C)
Nils-Evert Erlandsson (C)
Håkan Eriksson (C)
Thomas Micha (S)
Lilian Borén (S)
Kenny Fransson (S)
Anders Hansson (V)
Lars Toftemar (-)

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-06-17

KF § 190

Dnr 2020/288

Svar på motion angående kartläggning av barnchecklistans
tillämpning i Ystads kommun
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige bifaller motionen med att en kartläggning kommer att genomföras
under år 2021 av hur barnchecklistan används i hela den kommunala organisationen i Ystads
kommun.

Sammanfattning av ärendet
Anja Edvardsson (S) och Adrian Magnusson (S) har i en motion yrkat på att det bör göras en
grundlig kartläggning av hur barnchecklistan används i hela den kommunala organisationen i
Ystads kommun. Detta för att ytterligare kunna stärka arbetet med barn och ungas rättigheter
i Ystads kommun.

Signature reference: 6a544edc-9f13-4a93-8828-0607f7b7730c

Barnchecklistan antogs år 2015 av kommunstyrelsen i Ystads kommun. Syftet med
barnchecklistan är att barnperspektivet ska uppmärksammas mer i alla kommunens
beslutsprocesser och att barnperspektivet ska följa ett ärende från början till slut.
Kultur- och utbildningsförvaltningen har under oktober 2020 mars 2021 genomfört en
granskning av samtliga ärenden i barn- och utbildningsnämnden, gymnasienämnden och
kulturnämnden samt om och på vilket sätt hänvisning sker till barnchecklista eller liknande.
I yrkandet lyfts vikten av att göra en kartläggning även i resterande nämnder samt
Kommunstyrelsen.
Utifrån yrkandet föreslås Ystads kommuns barnrättsgrupp genomföra en
nämndövergripande kartläggning av hur barnchecklistan använts i samtliga nämnder
samt kommunstyrelsen i Ystad sedan den infördes. I kartläggningen kommer följande
att ingå:
• Antal genomförda barnchecklistor per nämnd per år
• Granskning av samtliga ärenden under sex månader samt om och på vilket sätt
hänvisning sker till barnchecklista eller liknande
• Granska innehåll och kvalitet i samtliga genomförda barnchecklistor i samtliga
nämnder inklusive kommunstyrelsen under sex månader
• Vilka förutsättningar som finns i organisationen för att genomföra barnchecklistor
av god kvalitet
• Redovisning av kunskaps- och kompetenshöjande insatser gällande barns rättigheter
• Kartlägga vilket stöd som finns i arbetet med barnchecklistan
• Intervjuer med medarbetare varför eller varför inte barnchecklistan används/inte
används
• Utvecklingsmöjligheter, på vilket sätt behöver kommunen arbeta framåt för att
synliggöra barnets rättigheter på alla plan.
Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-06-17

KF § 190

Dnr 2020/288

Avgränsning, kartläggningen kommer inte att granska om nämndernas beslut går i linje med
barnets bästa eller ej.
Kultur- och utbildningsförvaltningen har under oktober 2020 mars 2021 granskats och
utifrån detta har det uppdragits till förvaltningen att ta fram en handlingsplan. Dessa
nämnder kommer också att granskas i denna kartläggning för att se om utveckling skett.
Kartläggningen kommer att redovisas senast i december 2021.

Beslutsunderlag
•
•
•
•
•

Motion (S) registrerad 16 november 2020
Beslut i kommunfullmäktige 19 november 2020 paragraf 194
Tjänsteskrivelse av folkhälsostrateg Carolina Palm 27 april 2021
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 12 maj 2021 paragraf 70
Beslut i kommunstyrelsen 26 maj 2021 paragraf 126

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen med att en kartläggning
kommer att genomföras under år 2021 av hur barnchecklistan används i hela den kommunala
organisationen i Ystads kommun.

Förslag till beslut under sammanträdet
Adrian Magnusson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Per-Olof Lind (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Anja Edvardsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Anders Hansson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Mohammad Omran (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Eva Bramsvik Håkansson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kristina Bendz (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Marcus Bräutigam (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Jan-Åke Isaksson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-06-17

KF § 190

Dnr 2020/288
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Beslut skickas till:
Samtliga nämnder
Kommunstyrelsen

Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-06-17

KF § 191

Dnr 2016/285

Antagande av Ystads kommuns översiktsplan 2030
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige antar Kommunen Ystad 2030, översiktsplan med
miljökonsekvensbeskrivning i enlighet med Plan- och bygglagen
kap. 3 § 19.
Översiktsplanen ersätter följande dokument:
 Översiktsplan 2005
 Policy för förvaltning och skydd av kusten 2008
 Fördjupning av översiktsplan för Kåseberga 2009
 Tillägg till översiktsplan 2005: Utbyggnadsstrategi Bostäder, verksamheter,
handel 2011
 Tillägg till översiktsplan 2005: Vindkraftsplan 2011
Dessa dokument utgör hädanefter planeringsunderlag.
Översiktsplanen Kommunen Ystad 2030 utgör tillsammans med Staden Ystad 2030,
Fördjupad översiktsplan för Köpingebro och Fördjupad översiktsplan för Svarte
kommunens samlade översiktsplan

Reservation
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet att inte bifalla tilläggsyrkandet.

Signature reference: 6a544edc-9f13-4a93-8828-0607f7b7730c

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har 15 december 2016 beslutat om uppdrag att ta fram en ny
översiktsplan för Ystads kommun. För uppdraget har det funnits en projektorganisation
med en styrgrupp bestående kommunstyrelsens arbetsutskott, och en arbetsgrupp med
stadsarkitekten och tjänstepersoner från planenheten inom samhällsbyggnadsförvaltningen.
Dessutom har det funnits en referensgrupp bestående av tjänstepersoner från olika
förvaltningar.
Arbetsgruppen har under ledning av styrgruppen tagit fram ett förslag till
antagandehandling, Kommunen Ystad 2030. Förslaget redovisar kommunens syn på hur
kommunen ska förändras och bevaras, och hur mark och vatten ska användas. Förslaget
har tagits fram med utgångspunkt i kommunens vision, den under sommaren och hösten
2017 genomförda medborgardialogen samt de strategiområden för översiktsplanen
kommunen Ystad 2030; Möjligheter, Boende, Identitet, Värden och Nära, som beslutades
av kommunfullmäktige januari 2018.
Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-06-17

KF § 191

Dnr 2016/285

Kommunstyrelsen beslutade 30 januari 2019 att planförslaget med tillhörande
miljökonsekvens-beskrivning skulle lämnas ut för samråd. Förslaget har varit ute på
samråd under perioden 15 februari – 30 april 2019. Samrådsprocessen, inkomna synpunkter
och kommunens kommentarer och förslag till ändringar har sammanställts
i en samrådsredogörelse.
Kommunstyrelsen beslutade 30 september 2020 att planförslaget med tillhörande
miljökonsekvens-beskrivning skulle ställas ut för granskning. Förslaget har varit
utställt under perioden 19 oktober – 31 december 2020. Under utställningen har det
inkommit ett 60-tal yttranden som berör planen, varav några yttranden också berör
miljökonsekvensbeskrivningen. Utställningsprocessen, inkomna yttranden och synpunkter
samt kommunens kommentarer och förslag till ändringar har sammanställts i ett
utställningsutlåtande. Synpunkter och förslag redovisas samlade för varje avsnitt av
planen. Länsstyrelsens och Region Skånes yttranden redovisas i sin helhet i planen.
Ett förslag till antagandehandling har upprättats av arbetsgruppen under ledning av
styrgruppen. I förslaget har de förändringar som föreslås i utställningsutlåtandet införts.
Utbyggnadsområden för stadsbygd har utgått i Nybrostrand och Bjäresjö. Övriga
utbyggnads- och utredningsområden har behållits. Ett område som tidigare pekats ut som
kulturhistoriskt särskilt värdefullt i Nybrostrand har i stället angetts som kulturhistoriskt
värdefull bebyggelse. En bedömning av hur miljökvalitetsnormer för havsmiljön påverkas
av planen har lagts till. Sträckningen på land för Hansa Powerbridge har lagts till.
Strategiområdet Nära har döpts om till Närhet, i analogi med övriga strategiområden.
Dessutom har en del redaktionella ändringar och förtydliganden gjorts.
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Till förslaget finns en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Samråd om omfattning och
avgränsning av MKBn har skett med Länsstyrelsen februari 2017.
Miljökonsekvensbeskrivningen har omarbetats utifrån de förändringar som skett mellan
utställning och antagande.

Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-06-17

KF § 191

Dnr 2016/285

Beslutsunderlag













Beslut i kommunfullmäktige 15 december 2016 paragraf 159Aktualitetsprövning
av Ystads kommuns översiktsplan
Beslut i kommunfullmäktige 15 februari 2018 paragraf 24 Strategier för
översiktsplanen kommunen Ystad 2030
Beslut i kommunstyrelsen 30 januari 2019 paragraf 12 om samråd
Samrådsredogörelse för Kommunen Ystad 2030, september 2020
Beslut i kommunstyrelsen 30 september 2020 paragraf 176 om utställning
Kommunen Ystad 2030 med miljökonsekvensbeskrivning, antagandehandling
Mark- och vattenanvändningskarta, antagandehandling
Utställningsutlåtande för Kommunen Ystad 2030, antagandehandling
Barnchecklista
Tjänsteskrivelse av stadsarkitekt Leila Ekman den 28 april 2021
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 12 maj 2021 paragraf 66
Beslut i kommunstyrelsen 26 maj 2021 paragraf 119

Förslag till beslut

Signature reference: 6a544edc-9f13-4a93-8828-0607f7b7730c

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Kommunen Ystad 2030,
översiktsplan med miljökonsekvensbeskrivning i enlighet med Plan- och bygglagen
kap. 3 § 19.
Översiktsplanen ersätter följande dokument:
 Översiktsplan 2005
 Policy för förvaltning och skydd av kusten 2008
 Fördjupning av översiktsplan för Kåseberga 2009
 Tillägg till översiktsplan 2005: Utbyggnadsstrategi Bostäder, verksamheter,
handel 2011
 Tillägg till översiktsplan 2005: Vindkraftsplan 2011
Dessa dokument utgör hädanefter planeringsunderlag.
Översiktsplanen Kommunen Ystad 2030 utgör tillsammans med Staden Ystad 2030,
Fördjupad översiktsplan för Köpingebro och Fördjupad översiktsplan för Svarte
kommunens samlade översiktsplan

Föredragande
Leila Ekman, stadsarkitekt.

Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-06-17

KF § 191

Dnr 2016/285

Förslag till beslut under sammanträdet
Kristina Bendz (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Jan-Åke Isaksson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag men med följande
tilläggsyrkande. Under stycket ”Ekonomiska konsekvenser” behöver översiktsplanen
ta med att det ska upprättas en ekonomisk handlingsplan när det gäller nya bostäder.
Handlingsplanen ska ge svar på vilka ekonomiska satsningar som krävs från kommunens
sida för att tillgodose behoven av exempelvis vård, skola och omsorg och andra eventuella
specifika krav, som en befolkningsökning kan leda till.
Cecilia Magnusson-Svärd (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Göran Göransson (-) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Eva Bramsvik Håkansson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kenny Fransson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordförande ställer förslaget om bifall till tilläggsyrkandet mot avslag på detsamma och
finner att kommunfullmäktige beslutat avslå tilläggsyrkandet.
Omröstning begärs.

Signature reference: 6a544edc-9f13-4a93-8828-0607f7b7730c

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning.
JA=Bifall tilläggsyrkande
NEJ= Avslag tilläggsyrkande
Med 9 JA-röster mot 40 NEJ-röster har kommunfullmäktige beslutat att avslå
tilläggsyrkandet.

Beslut skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerares signatur

Omröstningslista Kf § 191/2021-06-17
Antagande av Ystads kommuns översiktsplan 2030
Bifall tilläggsyrkande=JA
Avslag tilläggsyrkande=NEJ

Signature reference: 6a544edc-9f13-4a93-8828-0607f7b7730c

Resultat
Ja
9
Nej
40
Frånvarande 0
Jan-Åke Isaksson (SD)
Ja
Paul Svensson (SD)
Ja
Michael Michaelsen (SD) Ja
Göran Björk (SD)
Ja
Leif Olsson Svensson (SD) Ja
Peter Lindhe (SD)
Ja
Tomas Landgren (SD)
Ja
Bengt Gunnarsson (SD) Ja
Peter Linder (SD)
Ja
Henrik Plantin (M)
Nej
Urban Fasth (L)
Nej
Kristina Bendz (M)
Nej
Sverker Meyer (M)
Nej
Lennart Johansson (M)
Nej
Cecilia Fahlborg (M)
Nej
Bo Sterner (M)
Nej
Johan Wahlgren (M)
Nej
Adrian Magnusson (S)
Nej
Lena Lovén Andersson (S) Nej
Kevin Rasmussen (S)
Nej
Mårten Mårtensson (S)
Nej
Kent Mårtensson (S)
Nej
Roger Jönsson (S)
Nej
Anja Edvardsson (S)
Nej
Cecilia Magnusson-Svärd (S)
Paula Larsson Jarl (M)
Nej
Stefan Engdahl (M)
Nej
Curt Hansson (M)
Nej
Per-Olof Lind (L)
Nej
Göran Göransson (-)
Nej
Mohammad Omran (KD) Nej
Marina Nilsson (MP)
Nej
Marcus Bräutigam (MP)
Nej
Ros-Marie Johansson (S) Nej
Lars Wollin (S)
Nej
Terese Grahn (S)
Nej

Nej

Signature reference: 6a544edc-9f13-4a93-8828-0607f7b7730c

Lars Toftemar (-)
Nej
Göran Brante (V)
Nej
Eva Bramsvik Håkansson (C)
Henrik Berven (C)
Nej
Martin Andersson (C)
Nej
Clifford Härstedt (M)
Nej
Kent Svensson (M)
Nej
Nils-Evert Erlandsson (C) Nej
Håkan Eriksson (C)
Nej
Thomas Micha (S)
Nej
Lilian Borén (S)
Nej
Kenny Fransson (S)
Nej
Anders Hansson (V)
Nej

Nej

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-06-17

KF § 192

Dnr 2021/221

Revidering av styrdokument bolagsstyrning i Ystads kommun
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar om följande tillägg under punkt 5 Ägarroll i styrdokumentet
för bolagsstyrning i Ystads kommun:
Beslut avseende avyttring av fastighet/er ska fattas av kommunfullmäktige. Initierande
dotterbolag förutsätts utreda samt hantera avyttringen på, för bolaget koncernen samt
kommunen, mest fördelaktiga sätt.

Sammanfattning av ärendet
Ytornet AB behandlade den 26 april 2021 förslag till revidering av bolagsstyrning i Ystads
kommun och beslutade att överlämna förslaget till kommunfullmäktige för antagande.
Dokumentet föreslås tydliggöra att beslut om avyttring av fastigheter fattas av
kommunfullmäktige. Ändringen införs under punkt 5 Ägarroll i styrdokumentet.
Ärendet är av administrativ karaktär och har inte checklistats.

Beslutsunderlag
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Beslut i kommunfullmäktige 14 juni 2017 paragraf 104 Styrdokument Bolagsstyrning
i Ystads kommun
Tjänsteskrivelse av vice vd/redovisningschef Carola Nilsson 16 april 2021
Förslag revidering Bolagsstyrning i Ystads kommun D 17:1
Beslut i Ytornet AB 26 april 2021 paragraf 21 Revidering av styrdokument
bolagsstyrning i Ystads kommun
Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare Åsa Björkman Holmberg 18 maj 2021
Beslut i kommunstyrelsen 26 maj 2021 paragraf 122

Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-06-17

KF § 192

Dnr 2021/221

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om följande tillägg under punkt 5
Ägarroll i styrdokumentet för bolagsstyrning i Ystads kommun:
Beslut avseende avyttring av fastighet/er ska fattas av kommunfullmäktige. Initierande
dotterbolag förutsätts utreda samt hantera avyttringen på, för bolaget koncernen samt
kommunen, mest fördelaktiga sätt.
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Beslut skickas till:
Ytornet AB
Kansliavdelningen

Justerares signatur
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2021-06-17

KF § 194

Dnr 2021/119

Bordlagd - Enkel fråga ställd till ordföranden i socialnämnden
- personalförbättrande åtgärder
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att ärendet utgår då ledamoten Roger Jönsson (S), som ställt
den enkla frågan, valt att inte längre ställa frågan.

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

Beslutsunderlag
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Enkel fråga från Roger Jönsson (S) registrerad den 17 mars 2021.
Beslut i kommunfullmäktige 22 april 2021 paragraf 145
Beslut i kommunfullmäktige 20 maj 2021 paragraf 171

Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-06-17

KF § 195

Dnr 2021/173

Bordlagd - Interpellation ställd till ordförande i socialnämnden
om användandet av VoB Syd
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.

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: 6a544edc-9f13-4a93-8828-0607f7b7730c

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

Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-06-17

KF § 196

Dnr 2021/174

Bordlagd - Interpellation ställd till kommunstyrelsens
ordförande om hur kommunen tänker använda möjliga
statsbidrag inom äldreomsorgen
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.

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: 6a544edc-9f13-4a93-8828-0607f7b7730c

Interpellation från Göran Brante (V) registrerad den 14 april 2021,
Beslut i kommunfullmäktige 22 april 2021 paragraf 149.
Beslut i kommunfullmäktige 20 maj 2021 paragraf 174.

Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-06-17

KF § 197

Dnr 2020/264

Bordlagd - Svar på motion om digitalt stöd
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige bifaller motionärernas önskemål om att dra tillbaka motionen och
beslutar därmed att inte avge ett svar på motionen.

Sammanfattning av ärendet
Roger Jönsson, Riccard Axtelius, Lilian Borén och Birgitta Cestrone Nyman (S), har i en
motion föreslagit att kommunen ska erbjuda digitalt stöd till våra äldre kommuninvånare.
I socialnämndens yttrande över motionen framgår att liknande uppdrag innehavs av Ystad
bibliotek och att det inte finns utrymme i socialnämndens budget.
Socialnämnden föreslår att förvaltningen ska få i uppdrag att utreda behov/intresse av
ett utökat digitaliseringsstöd, i vilken form det skulle vara samt beräkna kostnader. Detta
behöver göras för att kunna ligga till grund för framtida budgetarbete.
Med det ska motionen anses besvarad.
Ärendet är av administrativ karaktär och har därför inte barnchecklistats.

Signature reference: 6a544edc-9f13-4a93-8828-0607f7b7730c

Beslutsunderlag








Motion om digitalt stöd, 21 oktober 2020
Beslut i kommunfullmäktige om motionen om digitalt stöd, 22 oktober 2020
Socialnämndens yttrande över motionen om digitalt stöd
Tjänsteskrivelse av utvecklingsstrateg Christina Boeskov 16 mars 2021
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 14 april 2021 paragraf 61
Beslut i kommunstyrelsen 28 april 2021 paragraf 102
Beslut i kommunfullmäktige 20 maj 2021 paragraf 179

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-06-17

KF § 197

Dnr 2020/264

Förslag till beslut under sammanträdet
Roger Jönsson (S) yrkar att motionen dras tillbaka.

Signature reference: 6a544edc-9f13-4a93-8828-0607f7b7730c

Beslut skickas till:
Motionärerna

Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-06-17

KF § 198

Dnr 2020/148

Bordlagd - Svar på motion om offentligt drivna vårdboenden
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige avslår motionen.

Reservation
Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Ledamoten Göran Brante (V) har i en motion avseende offentligt drivna vårdboenden
föreslagit att kommunstyrelsen får i uppdrag att verka för att Kommunförbundet Skåne,
istället för att göra stora privata ramupphandlingar, utarbetar ett system där kommunerna
ordnar de aktuella boendena och behandlingarna i offentlig regi.
Socialnämnden har yttrat sig över motionen och anför att den inte har något att invända
mot motionens förslag.
Av socialnämndens yttrande får anses framgå att man i vart fall inte får anses vara negativt
inställd till förslaget i motionen och man anför heller inte att omständigheterna är sådana att
behovet får anses vara fullständigt täckt i dagsläget så att motionen av det skälet kan anses
besvarad. Med det sagt får socialnämndens ställningstagande därför tolkas som att man ställer
sig positiv till ett bifall av motionen. Förslaget får därför bli att motionen ska bifallas.
Ärendet är av administrativ art och har därför inte barnchecklistats.

Signature reference: 6a544edc-9f13-4a93-8828-0607f7b7730c

Beslutsunderlag









Motion (V) om offentligt drivna vårdboenden
Beslut i kommunfullmäktige 17 juni 2020 paragraf 116
Beslut i socialnämnden 25 februari 2021 paragraf 40
Socialnämndens yttrande 25 februari 2021
Tjänsteskrivelse av kommunjurist Lisa Syrén Mandelkonvalj 6 april 2021
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 14 april 2021 paragraf 60
Beslut i kommunstyrelsen 28 april 2021 paragraf 101
Beslut i kommunfullmäktige 20 maj 2021 paragraf 180

Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-06-17

KF § 198

Dnr 2020/148

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Förslag till beslut under sammanträdet
Göran Brante (V) yrkar bifall till motionen.
Jan-Åke Isaksson (SD) yrkar avslag på motionen.
Kristina Bendz (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot förslaget att motionen ska bifallas och
finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning.
JA=KS förslag
NEJ= Göran Brantes förslag

Signature reference: 6a544edc-9f13-4a93-8828-0607f7b7730c

Med 32 JA-röster mot 15 NEJ-röster och 2 som avstår har kommunfullmäktige beslutat i
enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Beslut skickas till:
Motionären

Justerares signatur

Omröstningslista Kf § 198/2021-06-17
Bordlagd - Svar på motion om offentligt drivna vårdboenden
KS förslag=JA
Göran Brantes förslag=NEJ

Signature reference: 6a544edc-9f13-4a93-8828-0607f7b7730c

Resultat
Ja
Nej
Avstår
Frånvarande

32
15
2
0

Henrik Plantin (M)
Urban Fasth (L)
Kristina Bendz (M)
Sverker Meyer (M)
Lennart Johansson (M)
Cecilia Fahlborg (M)
Bo Sterner (M)
Johan Wahlgren (M)
Paula Larsson Jarl (M)
Stefan Engdahl (M)
Curt Hansson (M)
Per-Olof Lind (L)
Göran Göransson (-)
Mohammad Omran (KD)
Marina Nilsson (MP)
Marcus Bräutigam (MP)
Jan-Åke Isaksson (SD)
Paul Svensson (SD)
Michael Michaelsen (SD)
Göran Björk (SD)
Leif Olsson Svensson (SD)
Peter Lindhe (SD)
Tomas Landgren (SD)
Eva Bramsvik Håkansson (C)
Henrik Berven (C)
Martin Andersson (C)
Clifford Härstedt (M)
Kent Svensson (M)
Nils-Evert Erlandsson (C)
Håkan Eriksson (C)
Bengt Gunnarsson (SD)
Peter Linder (SD)
Adrian Magnusson (S)
Lena Lovén Andersson (S)
Mårten Mårtensson (S)

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej

Signature reference: 6a544edc-9f13-4a93-8828-0607f7b7730c

Roger Jönsson (S)
Anja Edvardsson (S)
Cecilia Magnusson-Svärd (S)
Ros-Marie Johansson (S)
Lars Wollin (S)
Terese Grahn (S)
Lars Toftemar (-)
Göran Brante (V)
Thomas Micha (S)
Lilian Borén (S)
Kenny Fransson (S)
Anders Hansson (V)
Kevin Rasmussen (S)
Kent Mårtensson (S)

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-06-17

KF § 199

Dnr 2021/240

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

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

Beslutsunderlag

Signature reference: 6a544edc-9f13-4a93-8828-0607f7b7730c

Motion registrerad 4 juni 2021.

Beslut skickas till:
Kanslienheten
Motionären

Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-06-17

KF § 200

Dnr 2021/241

Enkel fråga till samhällsbyggnadsnämndens ordförande om
värde på tillgångar - Ystad arena och bad
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att den enkla frågan får ställas.

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

Beslutsunderlag

Signature reference: 6a544edc-9f13-4a93-8828-0607f7b7730c

Enkel fråga från Lars Toftemar (-), registrerad den 4 juni 2021.

Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-06-17

KF § 201

Dnr 2021/242

Enkel fråga till Myndighetsnämndens ordförande om vilka
områden där vattenskotrar får framföras
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att den enkla frågan får ställas.

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

Beslutsunderlag

Signature reference: 6a544edc-9f13-4a93-8828-0607f7b7730c

Enkel fråga från Lars Toftemar (-) registrerad den 6 juni 2021.

Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-06-17

KF § 202

Dnr 2021/249

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om artikel i
Ystads Allehanda den 3 juni 2021
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen inte får ställas.

Sammanfattning av ärendet
Ledamoten Göran Göransson (-) har lämnat in en interpellation om en artikel i Ystads
Allehanda den 3 juni 2021 ställd till ordföranden i kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Interpellation från Göran Göransson (-) registrerad den 9 juni 2021.

Förslag till beslut under sammanträdet
Henrik Plantin (M) yrkar att interpellationen inte ska få ställas.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan till fullmäktige om den kan besluta att interpellationen inte ska få
ställas och finner att kommunfullmäktige beslutat att interpellationen inte får ställas.

Signature reference: 6a544edc-9f13-4a93-8828-0607f7b7730c

Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning.
JA=Interpellationen får ställas
NEJ= Interpellationen får inte ställas
Med 10 JA-röster mot 38 NEJ-röster och 1 som avstår har kommunfullmäktige beslutat att
interpellationen inte får ställas.

Justerares signatur

Omröstningslista Kf § 202/2021-06-17
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om artikel i Ystads Allehanda den 3 juni 2021
Interpellationen får ställas=JA
Interpellationen får inte ställas=NEJ

Signature reference: 6a544edc-9f13-4a93-8828-0607f7b7730c

Resultat
Ja
Nej
Avstår
Frånvarande

10
38
1
0

Göran Göransson (-)
Jan-Åke Isaksson (SD)
Paul Svensson (SD)
Michael Michaelsen (SD)
Göran Björk (SD)
Leif Olsson Svensson (SD)
Peter Lindhe (SD)
Tomas Landgren (SD)
Bengt Gunnarsson (SD)
Peter Linder (SD)
Henrik Plantin (M)
Urban Fasth (L)
Kristina Bendz (M)
Sverker Meyer (M)
Lennart Johansson (M)
Cecilia Fahlborg (M)
Bo Sterner (M)
Johan Wahlgren (M)
Adrian Magnusson (S)
Lena Lovén Andersson (S)
Kevin Rasmussen (S)
Mårten Mårtensson (S)
Kent Mårtensson (S)
Roger Jönsson (S)
Anja Edvardsson (S)
Cecilia Magnusson-Svärd (S)
Paula Larsson Jarl (M)
Stefan Engdahl (M)
Curt Hansson (M)
Per-Olof Lind (L)
Mohammad Omran (KD)
Marina Nilsson (MP)
Marcus Bräutigam (MP)
Ros-Marie Johansson (S)
Terese Grahn (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

Signature reference: 6a544edc-9f13-4a93-8828-0607f7b7730c

Lars Toftemar (-)
Göran Brante (V)
Eva Bramsvik Håkansson (C)
Henrik Berven (C)
Martin Andersson (C)
Clifford Härstedt (M)
Kent Svensson (M)
Nils-Evert Erlandsson (C)
Håkan Eriksson (C)
Thomas Micha (S)
Lilian Borén (S)
Kenny Fransson (S)
Anders Hansson (V)
Lars Wollin (S)

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-06-17

KF § 203

Dnr 2021/250

Interpellation till ordförande i samhällsbyggnadsnämnden om
allmän platsmark
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.

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

Beslutsunderlag

Signature reference: 6a544edc-9f13-4a93-8828-0607f7b7730c

Interpellation från Göran Göransson (-) registrerad den 9 juni 2021.

Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-06-17

KF § 204

Dnr 2021/251

Interpellation ställd till ordförande i socialnämnden om
återhämtningsbonus
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga interpellationen.

Sammanfattning av ärendet
Ledamoten Marcus Bräutigam (MP) har lämnat in en interpellation om återhämtningbonus
ställd till ordföranden i socialnämnden.

Beslutsunderlag

Signature reference: 6a544edc-9f13-4a93-8828-0607f7b7730c

Interpellation från Marcus Bräutigam (MP) registrerad den 9 juni 2021.

Beslut skickas till:
Interpellanten
Socialnämndens ordförande
Kommunfullmäktige den 19 augusti 2021
Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-06-17

KF § 205

Dnr 2021/252

Interpellation ställd till ordförande i socialnämnden personalförbättrande åtgärder
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.

Sammanfattning av ärendet
Ledamoten Roger Jönsson (S) har lämnat in en interpellation om personalförbättrande
åtgärder ställd till ordföranden i socialnämnden.

Beslutsunderlag

Signature reference: 6a544edc-9f13-4a93-8828-0607f7b7730c

Interpellation från Roger Jönsson (S) registrerad den 10 juni 2021.

Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-06-17

KF § 206

Dnr 2021/255

Enkel fråga ställd till ordförande i
samhällsbyggnadsnämnden om beslutsorgan för ändrad
detaljplan
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att den enkla frågan får ställas.

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

Beslutsunderlag

Signature reference: 6a544edc-9f13-4a93-8828-0607f7b7730c

Enkel fråga från Lars Toftemar (-) registrerad den 11 juni 2021.

Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-06-17

KF § 207

Dnr 2021/256

Motion om Framtida äldreboende i Ystads kommun
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får ställas och att lämna den till kommunstyrelsen
för vidare handläggning.

Sammanfattning av ärendet
Ledamöterna Roger Jönsson (S) och Eva Clausson (C) har lämnat in en motion om framtida
äldreboende i Ystads kommun.

Beslutsunderlag

Signature reference: 6a544edc-9f13-4a93-8828-0607f7b7730c

Motion registrerad 13 juni 2021.

Beslut skickas till:
Motionärerna
Kanslienheten
Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-06-17

KF § 208

Dnr 2021/258

Motion om Jobb, tillväxt och möjligheter
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får ställas och att lämna den till kommunstyrelsen
för vidare handläggning.

Sammanfattning av ärendet
Ledamöterna Roger Jönsson (S), Mårten Mårtensson (S), Thomas Micha (S), Håkan Eriksson
(C) och Eva Clausson (C) har lämnat in en motion om jobb, tillväxt och möjligheter.

Beslutsunderlag

Signature reference: 6a544edc-9f13-4a93-8828-0607f7b7730c

Motion registrerad den 14 juni 2021.

Beslut skickas till:
Motionärerna
Kanslienheten
Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-06-17

KF § 209

Dnr 2021/259

Motion om att utreda införandet av en äldreombudsman
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får ställas och att lämna den till kommunstyrelsen
för vidare handläggning.

Sammanfattning av ärendet
Ledamoten Kevin Rasmussen (S) har lämnat in en motion om att utreda införandet av en
äldreombudsman.

Beslutsunderlag

Signature reference: 6a544edc-9f13-4a93-8828-0607f7b7730c

Motion registrerad den 15 juni 2021.

Beslut skickas till:
Motionären
Kanslienheten

Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-06-17

KF § 210

Dnr 2021/261

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

Sammanfattning av ärendet
Ledamoten Cecilia Magnusson-Svärd (S) har lämnat in en motion om ungdomsbiljett för
ungdomar.

Beslutsunderlag

Signature reference: 6a544edc-9f13-4a93-8828-0607f7b7730c

Motion registrerad den 15 juni 2021.

Beslut skickas till:
Motionären
Kanslienheten

Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-06-17

KF § 211

Dnr 2021/262

Motion om Handslag som garanterar anställning efter fullföljd
VO-utbildning
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får ställas och att lämna den till kommunstyrelsen
för vidare handläggning.

Sammanfattning av ärendet
Ledamöterna Cecilia Magnusson-Svärd (S) och Adrian Magnusson (S) har lämnat in en
motion om handslag som garanterar anställning efter fullföljd VO-utbildning.

Beslutsunderlag

Signature reference: 6a544edc-9f13-4a93-8828-0607f7b7730c

Motion registrerad den 15 juni 2021.

Beslut skickas till:
Motionärerna
Kanslienheten
Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-06-17

KF § 212

Dnr 2021/263

Motion om kartläggning av äldres psykiska hälsa
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får ställas och att lämna den till kommunstyrelsen
för vidare handläggning.

Sammanfattning av ärendet
Ledamoten Roger Jönsson (S) har lämnat in en motion om kartläggning av äldres psykiska
ohälsa.

Beslutsunderlag

Signature reference: 6a544edc-9f13-4a93-8828-0607f7b7730c

Motion registrerad den 15 juni 2021.

Beslut skickas till:
Motionären
Kanslienheten

Justerares signatur
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