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Plats och tid
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Karin Olsson Lindström (L) Lars Wollin (S)
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Cornelia Englén
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Beslutande

Sammanträdesdatum
2019-12-19

Henrik Plantin (M)
Urban Fasth (L)
Paul Svensson (SD)
Sverker Meyer (M)
Gunilla Andersson (M)
Christian Persson (M)
Cecilia Fahlborg (M) §§ 230-238, gick kl. 20:00
Bo Sterner (M)
Lisbeth Karlsson (S)
Kevin Rasmussen (S)
Ingrid Ek (S)
Mårten Mårtensson (S)
Kent Mårtensson (S)
Roger Jönsson (S)
Cecilia Magnusson-Svärd (S)
Johan Wahlgren (M)
Paula Larsson Jarl (M)
Ingemar Andersson (M)
Göran Göransson (KD)
Mohammad Omran (KD)
Marina Nilsson (MP)
Marcus Bräutigam (MP)
Ros-Marie Johansson (S)
Shukrije Rama-Pllashniku (S)
Lars Wollin (S)
Terese Grahn (S), §§ 230-240, gick kl. 20:40
Lars Toftemar (S)
Jan-Åke Isaksson (SD)
Michael Michaelsen (SD)
Anna Sjöland (SD)
Göran Björk (SD)
Leif Olsson Svensson (SD)
Susan Berg (SD)
Tomas Landgren (SD)
Göran Brante (V)
Henrik Berven (C)
Börje Andersson (C)
Stefan Engdahl (M) erästtare för Kristina Bendz (M)
Clifford Härstedt (M) erästtare för Cecilia Fahlborg (M) §§ 239-246
Charlotte Åhman Persson (M) ersättare för Magnus Anderberg (M)
Lena Lovén Andersson (S) erästtare för Adrian Magnusson (S)
Jan-Erik Jönsson (S) ersättare för Anja Edvadsson (S)
Lennart Johansson (M) ersättare för Olof Eriksson Jolom (M)
Karin Olsson Lindström (L) ersättare för Per-Olof Lind (L)
Lillian Borén (S) ersättare för Isabelle Strandhagen (S)
Thomas Micha ersättare för Terese Grahn (S), §§ 241-246

Justerares
signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Peter Lindhe (SD) ersättare för Thomas Heinrich (SD)
Jonas Pettersson (V) ersättare för Annika Weitner (V)
Nils-Evert Erlandsson (C) ersättare för Elisabeth Håkansson (C)
Håkan Eriksson (C) ersättare för Martin Andersson (C)

Justerares
signatur
3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2019-12-19

Ärenden vid dagens sammanträde
Paragraf

Ärende

§ 230

Utökning av verksamhetsområde för vattentjänster
för Ystad, Nybrostrand, Löderup, Köpingebro och
Glemmingebro

2019/282 5

§ 231

Fyllnadsval av ersättare i valberedningen

2019/324 6

§ 232
§ 233
§ 234
§ 235
§ 236

Diarienr

Bordlagt- Fyllnadsval av ersättare till
kommunstyrelsen efter Sverker Meyer (M)
Bordlagt - Fyllnadsval av ledamot i barn- och
utbildningsnämnden efter Magnus Anderberg (M)
Efterval av förste vice ordförande i barn- och
utbildningsnämnden efter Anne-Marie Fasth (L)
Nytt avtal för samverkan mellan Simrishamn, Sjöbo,
Tomelilla och Ystad - SÖSK
Begäran om olika finansieringsalternativ för att
finansiera AB Ystadbostäders nyproduktion av
bostäder

Sida

2019/289 7
2019/289 8
2019/314 9
2019/290 10 - 11
2019/271 12 - 13

§ 237

Revidering av Biblioteksplanen 2020-2031

2019/251 14

§ 238

Svar på motion om hamnutskottet

2019/65

§ 239

Svar på motion om Sportotek

2019/136 19 - 20

§ 240

Svar på motion om att starta upp arbetet med att
öppna Sockerbruksvägen i Köpingebro

2019/217 21 - 26

§ 241

Avfallstaxor 2020

2019/281 27 - 28

§ 242

Redovisning av inkomna medborgarförslag

2019/1

§ 243
§ 244

Enkel fråga till kommunstyrelsens ordföranden om
budgetansvar
Motion om minnesgåva inom Daglig verksamhet
och sysselsättning

15 - 18

29

2019/317 30
2019/318 31

§ 245

Motion om politikers arvoden

2019/319 32

§ 246

Motion om reducering av gruppledararvode

2019/320 33

Justerares
signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-12-19

KF § 230

Dnr 2019/282

Utökning av verksamhetsområde för vattentjänster för Ystad,
Nybrostrand, Löderup, Köpingebro och Glemmingebro
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige antar utökning av verksamhetsområde för vattentjänster för Ystad,
Nybrostrand, Löderup, Köpingebro och Glemmingebro.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 23 oktober 2019 att föreslå kommunfullmäktige
att utöka verksamhetsområdet för dricksvatten, dagvatten och spillvatten för Ystad,
Nybrostrand, Löderup, Köpingebro och Glemmingebro.
Sammanlagt rör ärendet 1088 fastigheter vilka har fått eller inom en kort tid väntas få
anslutning till kommunens allmänna VA-anläggning. Beslutet innebär ingen förändring
för fastighetsägarna då de rättigheter och skyldigheter kopplade till ABVA började gälla
vid upprättande av anslutning till VA-anläggningen.

Beslutsunderlag






Plan Utökning av verksamhetsområde för vattentjänster Ystads kommun
Tjänsteskrivelse av VA-ingenjör Alexia Lundberg den 3 oktober 2019
Beslut i samhällsbyggnadsnämnden den 23 oktober 2019 § 164
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 13 november 2019 § 139
Beslut i kommunstyrelsen 25 november 2019 § 224

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta utökade verksamhetsområde för
vattentjänster för Ystad, Nybrostrand, Löderup, Köpingebro och Glemmingebro.

Föredragande
Alexia Lundberg, VA-ingenjör
Beslut skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-12-19

KF § 231

Dnr 2019/324

Fyllnadsval av ersättare i valberedningen
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att utse Martin Andersson (C) till ersättare i valberedningen
efter Jan Erlandsson (-).

Beslutsunderlag


Avsägelse av Jan Erlandsson (C)

Förslag till beslut under sammanträdet
Börje Andersson (C) föreslår att Martin Andersson (C) utses till ersättare i valberedningen
efter Jan Erlandsson (C).
Beslut skickas till:
Utsedd
Kansliavdelningen/förtroendemannaregister

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-12-19

KF § 232

Dnr 2019/289

Bordlagt- Fyllnadsval av ersättare till kommunstyrelsen efter
Sverker Meyer (M)
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige utser Stefan Engdahl (M) till ersättare i kommunstyrelsen till och
med 31 december 2022 efter Sverker Meyer (M).

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 21 november 2019 att bordlägga frågan om ersättare
för Sverker Meyer (M) i kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag


Beslut i kommunfullmäktige 21 november 2019 § 210

Förslag till beslut under sammanträdet
Cecilia Fahlborg (M) uppger att valberedningen föreslår kommunfullmäktige att utse
Stefan Engdahl (M) till ersättare i kommunstyrelsen.

Beslut skickas till:
Utsedd
Kansliavdelningen/förtroendemannaregister

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-12-19

KF § 233

Dnr 2019/289

Bordlagt - Fyllnadsval av ledamot i barn- och
utbildningsnämnden efter Magnus Anderberg (M)
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige utser Gunilla Andersson (M) till ledamot i barn- och
utbildningsnämnden till och med den 31 december 2022 efter Magnus Anderberg (M).

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 21 november 2019 att bordlägga frågan om att utse
en ny ledamot i barn- och utbildningsnämnden efter Magnus Anderberg (M).

Beslutsunderlag


Beslut i kommunfullmäktige den 21 november 2019 § 219

Förslag till beslut under sammanträdet
Cecilia Fahlborg (M) uppger att valberedningen föreslår att kommunfullmäktige utser
Gunilla Andersson (M) till ledamot i barn- och utbildningsnämnden.

Beslut skickas till:
Utsedd
Kansliavdelningen/förtroendemannaregister
Barn- och utbildningsnämnden

Justerares signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-12-19

KF § 234

Dnr 2019/314

Efterval av förste vice ordförande i barn- och
utbildningsnämnden efter Anne-Marie Fasth (L)
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige entledigar Anne-Marie Fasth (L) från uppdraget som förste
vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden.
Kommunfullmäktige utser Gunilla Andersson (M) till uppdraget som förste vice
ordförande i barn- och utbildningsnämnden till och med 31 december 2022.

Sammanfattning av ärendet
Anne-Marie Fasth (L) har lämnat in avsägelse från uppdraget som förste vice ordförande
i barn- och utbildningsnämnden men kvarstår som ledamot.

Beslutsunderlag


Avsägelse av Anne-Marie Fasth (L)

Förslag till beslut under sammanträdet
Cecilia Fahlborg (M) uppger att valberedningen föreslår att kommunfullmäktige utser
Gunilla Andersson (M) till förste vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden.
Beslut skickas till:
Utsedd
Anne-Marie Fasth (L)
Barn- och utbildningsnämnden
Kansliavdelningen/förtroendemannaregister

Justerares signatur

9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-12-19

KF § 235

Dnr 2019/290

Nytt avtal för samverkan mellan Simrishamn, Sjöbo,
Tomelilla och Ystad - SÖSK
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att ingå förnyad samverkan inom ramen för Sydöstra Skånes
Samarbetskommitté i enlighet med samverkansavtal för Sydöstra Skånes Samarbetskommitté
med förbehållet att samtliga kommuner inom SÖSK ingår samma avtal.

Sammanfattning av ärendet
Sjöbo, Simrishamn, Tomelilla och Ystad har sedan lång tid tillbaka ett samarbete för att
stärka Sydöstra Skånes röst i olika strategiska frågor som till exempel infrastruktur.
Samarbetet organiseras inom Sydöstra Skånes samarbetskommitté, SÖSK, som består av
kommunstyrelsens ordförande och oppositionsråd i respektive kommun och som juridisk
spelplan finns ett samverkansavtal.
De senaste åren har ett projekt pågått vars syfte har varit att arbeta fram en gemensam
målbild och handlingsplan för samarbetet inom SÖSK med Ystad som regional kärna.
Målsättningen med arbetet är att generera tillväxt och attraktionskraft för alla kommuner i
SÖSK. För att samarbetet även formellt ska återspegla den nya inriktningen har ett förslag
till nytt samverkansavtal arbetats fram som gäller från och med den 1 januari 2020 förutsatt
att samtliga kommuner inom SÖSK vill ingå överenskommelsen.
Ärendet handlar om ett avtal för samverkan och berör därför inte barn.

Beslutsunderlag






Samverkansavtal för Sydöstra Skånes Samarbetskommitté
Nuvarande samverkansavtal för Sydöstra Skånes Samarbetskommitté
från 1 januari 2017
Ledningsplan för sydöstra Skåne med Ystad som regional kärna
Tjänsteskrivelse av kanslichef Cornelia Englén 8 november 2019
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 13 november 2019 § 141
Beslut i kommunstyrelsen den 25 november 2019 § 222

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-12-19

KF § 235

Dnr 2019/290

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ingå förnyad samverkan inom ramen för
Sydöstra Skånes Samarbetskommitté i enlighet med samverkansavtal för Sydöstra Skånes
Samarbetskommitté med förbehållet att samtliga kommuner inom SÖSK ingår samma avtal..

Beslut skickas till:
Simrishamns kommun
Sjöbo kommun
Tomelilla kommun
Kansliavdelningen

Justerares signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-12-19

KF § 236

Dnr 2019/271

Återremitterat - Begäran om olika finansieringsalternativ för
att finansiera AB Ystadbostäders nyproduktion av bostäder
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige godkänner förslaget att avyttra fastigheter ur Ystadbostäders
fastighetsbestånd för att färdigställa byggnationerna på Grundström 1 och Fridhem.

Sammanfattning av ärendet
AB Ystadbostäder har två pågående byggprojekt, Grundström 1 och Fridhem. Bolaget
saknar medel för att på egen hand finansiera projekten och bolaget har därför begärt att
få sälja fastigheter om cirka 50 miljoner kronor för att färdigställa projekten.
Kommunfullmäktige beslutade den 21 november 2019 att återremittera det aktuella ärendet
för att utreda alternativa finansieringsmöjligheter. Investeringar kan finansieras genom lån.
Men Ystads kommunkoncern, som omfattar såväl kommunens bolag som kommunen
som sådan, har för närvarande kreditrestriktioner med anledning av kommunkoncernens
nuvarande ekonomiska situation. Kommuninvest, kommunkoncernens kreditgivare,
bedömer att Ystads kommunkoncern för närvarande ligger nära sin möjliga maximala
lånebörda. Det saknas alltså förutsättningar för att låna ekonomiska medel för att finansiera
Ystadbostäders byggprojekt. Därför är det nödvändigt att kommunen och de kommunala
bolagen hittar alternativa sätt att finansiera framtida investeringar varav försäljning av
befintliga tillgångar är ett.

Beslutsunderlag








Begäran av olika finansieringsalternativ för att finansiera AB Ystadbostäders
nyproduktion av bostäder
Ekonomichefens tjänsteskrivelse den 24 oktober 2019
YT § 25/2019-10-21 Begäran om alternativ finansiering från Ystadbostäder
Ekonomichefens tjänsteskrivelse den 10 december 2019
Beslut i kommunstyrelsen den 30 oktober 2019 § 211
Beslut i kommunfullmäktige den 21 november 2019 § 215, återremittering
Beslut i kommunstyrelsen den 18 december 2019 §

Justerares signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-12-19

KF § 236

Dnr 2019/271

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslaget att avyttra fastigheter
ur Ystadbostäders fastighetsbestånd för att färdigställa byggnationerna på Grundström 1 och
Fridhem.

Förslag till beslut under sammanträdet
Christian Persson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Marcus Bräutigam (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslut skickas till:
AB Ystadbostäder
Ytornet AB

Justerares signatur

13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-12-19

KF § 237

Dnr 2019/251

Revidering av Biblioteksplanen 2020-2031
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige antar biblioteksplan 2020-2031.

Sammanfattning av ärendet
Kulturnämnden beslutande den 18 september 2019 om en reviderad biblioteksplan för
Ystads kommun. Planen överlämnas till kommunfullmäktige för antagande.
Med en levande biblioteksplan kan kommunen utveckla biblioteksverksamheten och
tydliggöra målsättningarna med biblioteken. Planen ska peka ut riktningen för
utvecklingsarbetet och vara ett stöd för beslutsfattare och bibliotekspersonal. Kommunens
invånare ska i biblioteksplanen kunna sätta sig in i vad biblioteken ska erbjuda framöver.

Beslutsunderlag








Biblioteksplan Ystads kommun 2020-2031
Beslut i kulturnämnden 18 september 2019 § 34
Beslut i barn- och utbildningsnämnden 24 oktober 2019 § 158
Beslut i gymnasienämnden 25 oktober 2019 § 129
Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare Åsa Björkman Holmberg den 9 oktober 2019
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 13 november 2019 § 137
Beslut i kommunstyrelsen den 25 november 2019 § 223

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta biblioteksplan 2020-2031.

Förslag till beslut under sammanträdet
Sverker Meyer (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Göran Göransson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Mårten Mårtensson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Elisabeth Håkansson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslut skickas till:
Kulturnämnden
Bibliotekschef Lena Malmquist
Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-12-19

KF § 238

Dnr 2019/65

Svar på motion om hamnutskottet
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige avslår motionen.

Reservation
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
I en motion från Cecilia Magnusson-Svärd (S) föreslås att kommunfullmäktige ska
besluta att ett hamnutskott eller en beredning där alla partier som är representerade i
Ystads kommunfullmäktige ska ingå. Motionen behandlades av kommunfullmäktige i
augusti 2019 och beslutade då att återremittera motion för att utreda möjligheterna att
tillsätta en beredning av representanter för alla partier i kommunfullmäktige.
Av 3 kap. 5 § kommunallagen framgår att styrelsen får tillsätta de beredningar som
behövs för beredning av sina ärenden. Av kommunstyrelsens reglemente framgår likaså
att styrelsen kan tillsätta en beredning och att styrelsen utser ledamöterna i beredningen.
Kommunfullmäktige beslutade i mars 2019 § 42 att det tidigare hamnutskottets uppgifter
skulle överföras till kommunstyrelsens arbetsutskott. Under beredningen av det ärendet
framkom bland annat följande. Då kommunstyrelsens arbetsutskott enligt beslut i
kommunfullmäktige är politisk styrgrupp för Hamnstadenprojektet är det ur ett
helhetsperspektiv lämpligt att samma utskott även hanterar de frågor som rör hamnens
investeringar och övriga hamnfrågor som framgår av kommunstyrelsens reglemente
ovan. Den bedömningen kvarstår. Av det skälet är förslaget att motionen ska avslås.
Ärendet är av administrativ karaktär, det handlar om huruvida ett hamnutskott ska inrättas
eller inte, och berör därför inte barn eller unga.

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-12-19

KF § 238

Dnr 2019/65

Beslutsunderlag







Motion av Cecilia Magnusson-Svärd (S) om hamnutskott inkommen den
28 februari 2019
Svar på motion om hamnutskottet – tjänsteskrivelse av Cornelia Englén den
29 maj 2019
Kommunfullmäktiges beslut den 22 augusti 2019 § 151
Tjänsteskrivelse av kanslichef Cornelia Englén den 5 november 2019
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 13 november 2019 § 132
Beslut kommunstyrelsen den 25 november 2019 § 225

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Förslag till beslut under sammanträdet
Gunilla Andersson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Cecilia Magnusson Svärd (S) yrkar bifall till motionen.
Jonas Pettersson (V) yrkar bifall till motionen.
Mårten Mårtensson (S) yrkar bifall till motionen.
Roger Jönsson (S) yrkar bifall till motionen.
Göran Brante (V) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden frågar först om kommunstyrelsens förslag kan bifallas och därefter om Cecilia
Magnusson Svärds (S) m.fl. förslag kan bifallas och finner att kommunfullmäktig beslutat att
bifalla kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna följande propositionsordning.
KS = JA
Cecilia Magnusson Svärd (S) m.fl. = NEJ
Med 25 JA-röster, 17 NEJ-röster och 7 som avstår beslutar kommunfullmäktige att avslå
motionen.

Beslut skickas till:
Motionären
Kansliavdelningen
Justerares signatur
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19:47:43 — Svar på motion om hamnutskottet
KS förslag = JA
S och V:s förslag = NEJ
Resultat
Ja
Nej
Avstår
Frånvarande

25
17
7
0

Henrik Plantin (M)
Urban Fasth (L)
Sverker Meyer (M)
Gunilla Andersson (M)
Christian Persson (M)
Cecilia Fahlborg (M)
Bo Sterner (M)
Johan Wahlgren (M)
Paula Larsson Jarl (M)
Ingemar Andersson (M)
Göran Göransson (KD)
Mohammad Omran (KD)
Jan-Åke Isaksson (SD)
Paul Svensson (SD)
Michael Michaelsen (SD)
Anna Sjöland (SD)
Göran Björk (SD)
Leif Olsson Svensson (SD)
Susan Berg (SD)
Tomas Landgren (SD)
Stefan Engdahl (M)
Charlotte Åhman Persson (M)
Lennart Johansson (M)
Karin Olsson Lindström (L)
Peter Lindhe (SD)
Lisbeth Karlsson (S)
Kevin Rasmussen (S)
Ingrid Ek (S)
Mårten Mårtensson (S)
Kent Mårtensson (S)
Roger Jönsson (S)
Cecilia Magnusson-Svärd (S)
Ros-Marie Johansson (S)
Shukrije Rama Pllashniku (S)
Lars Wollin (S)

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
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Terese Grahn (S)
Lars Toftemar (S)
Göran Brante (V)
Lena Lovén Andersson (S)
Jan-Erik Jönsson (S)
Lilian Borén (S)
Jonas Pettersson (V)
Marina Nilsson (MP)
Marcus Bräutigam (MP)
Elisabet Håkansson (C)
Henrik Berven (C)
Börje Andersson (C)
Martin Andersson (C)
Nils-Evert Erlandsson (C)

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-12-19

KF § 239

Dnr 2019/136

Svar på motion om Sportotek
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige ger barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att utreda
förutsättningarna för att öppna ett Sportotek.

Sammanfattning av ärendet
I en motion från Anja Edvardsson (S) föreslås att kultur- och utbildningsförvaltningen
ska utreda förutsättningarna att öppna ett Sportotek. Barn- och utbildningsnämnden har i
yttrande ställt sig positiv till att utreda frågan om ett Sportotek.
Ett Sportotek kan liknas vid ett bibliotek, fast istället för böcker erbjuder ett Sportotek
invånare och andra korttidslån av sport- och fritidsutrustning. Utrustning som kan
återanvändas tack vare att såväl privatpersoner som föreningar har skänkt utrustning
som inte längre används.
Ett Sportotek ligger i linje med Ystads kommuns folkhälsoprogram. Ett av målen i
programmet är att kommunen ska arbeta för att stärka det hälsofrämjande och förebyggande
arbetet för att utjämna skillnader i hälsa. I programmet beskrivs att verksamheter som
fungerar som stödjande miljöer behövs för att främja goda levnadsvanor. Att använda
samma utrustning igen och igen är också att skona miljön och plånboken.
Som framgår av motionen kan ett Sportotek bedrivas på olika sätt. Därför finns det
anledning att utreda frågan och i det arbetet är de ekonomiska förutsättningarna också
viktiga att beakta med hänsyn till kommunens ekonomiska situation. Uppdraget att utreda
frågan bör tillfalla barn- och utbildningsnämnden eftersom fritidsfrågorna sorterar under
den aktuella nämnden. Nämnden får sedan tilldela en grupp eller en tjänsteperson uppdraget.
Mot den bakgrunden är förslaget att motionen kan bifallas med modifieringen att uppdraget
att utreda frågan ska tillfalla barn- och utbildningsnämnden i stället för kultur- och
utbildningsförvaltningen.
Frågan att utreda frågan om ett Sportotek påverkar inte barn och unga. Däremot ska ärendet
barnchecklistas i samband med att frågan utreds och sedan återkopplas till fullmäktige.

Justerares signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-12-19

KF § 239

Dnr 2019/136

Beslutsunderlag







Motion (S) om Sportotek inkommen den 2 maj 2019
Beslut i kommunfullmäktige den 16 maj 2019 § 122
Yttrande av barn- och utbildningsnämnden den 22 augusti 2019/§ 121
Tjänsteskrivelse av kanslichef Cornelia Englén den 5 november 2019
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 13 november 2019 § 133
Beslut i kommunstyrelsen den 25 november 2019 § 226.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ge barn- och utbildningsnämnden
i uppdrag att utreda förutsättningarna för att öppna ett Sportotek.

Förslag till beslut under sammanträdet
Cecilia Magnusson Svärd (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Göran Göransson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslut skickas till:
Motionären
Barn- och utbildningsnämnden
Kansliavdelningen

Justerares signatur

20

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-12-19

KF § 240

Dnr 2019/217

Svar på motion om att starta upp arbetet med att öppna
Sockerbruksvägen i Köpingebro
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige bifaller motionen.

Reservation
Moderaterna reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
I en motion från Kevin Rasmussen (S) föreslås att beslut som medför att processen för att
öppna Sockerbruksvägen startar. Om det inte är möjligt att öppna Sockerbruksvägen ska en
alternativ lösning till genomfartstrafik utredas. Samhällsbyggnadsnämnden har yttrat sig med
anledning av motionen.
Sockerbruksvägen sträcker sig över den fastighet som utgjorts av Fibrex anläggning och
som ägs av Nordic Sugar AB. Den tidigare allmänna vägen utgörs alltså av kvartersmark och
kommunen har ingen rådighet över marken och har därför ingen möjlighet att öppna upp
vägen igen. Det är inte lämpligt att samhällsbyggnadsnämnden beslutar om ett planuppdrag
utan samarbete med fastighetsägaren eller en framtida byggaktör.
Att utreda en annan möjlighet till genomfartstrafik, är möjligt – till exempel äger kommunen
övriga delar av sockerbruksområdet och skulle kunna planlägga för och investera i en helt ny
väg som sträcker sig runt om den tidigare Fibrex-anläggningen. Men det bedöms vara
olämpligt bland annat med hänsyn till de ytterligare kostnader det skulle medföra.
Rimligtvis blir det både mest praktiskt stadsbyggnadsmässigt och kostnadseffektivt att
använda den gamla vägens sträckning. Om marken säljs är förhoppningen att den nya ägaren
vill vara med och utveckla Köpingebro och då bedöms möjligheten vara stor att i samverkan
mellan kommunen och exploatören att hitta en lösning som gynnar såväl befintliga boende
som nya boende i Köpingebro. Mot den bakgrunden ska motionen avslås.

Justerares signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-12-19

KF § 240

Dnr 2019/217

Beslutsunderlag







Motion (S) om att starta upp arbetet med att öppna Sockerbruksvägen i
Köpingebro inkommen den 13 juni 2019
Beslut i kommunfullmäktige den 13 juni 2019 § 138
Yttrande av samhällsbyggnadsnämnden den 21 augusti 2019 § 127
Tjänsteskrivelse av kanslichef Cornelia Englén den 5 november 2019
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 13 november 2019 § 134
Beslut i kommunstyrelsen den 25 november 2019 § 227

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen i den delen som avser att
processen för ett öppnande av Sockerbruksvägen startar och att avslå motionen i delen som
avser att utreda en alternativ lösning till genomfartstrafik.

Förslag till beslut under sammanträdet
Kevin Rasmussen (S) yrkar bifall till motionen i sin helhet.
Gunilla Andersson (M) yrkar avslag på motionen i sin helhet.
Jan-Åke Isaksson (SD) yrkar bifall till den delen i motionen som avser att processen för ett
öppnande av Sockerbruksvägen startar och att den delen som avser att utreda en alternativ
lösning till genomfartstrafik ska anses besvarad.
Roger Jönsson (S) yrkar bifall till motionen i sin helhet.

Beslutsgång
Ordföranden frågar först kommunfullmäktige om kommunstyrelsens förslag att bifalla
motionen i den delen som avser att processen för ett öppnande av Sockerbruksvägen
startar och därefter om Gunilla Anderssons (M) förslag om att den kan avslås och finner att
kommunfullmäktige beslutat att avslå motionen i den aktuella delen.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna följande propositionsordning.
KS = JA
Gunilla Andersson = NEJ
Med 33 JA-röster och 16 NEJ-röster beslutar fullmäktige att bifalla motionen i den
delen som avser att processen för ett öppnande av Sockerbruksvägen startar.

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2019-12-19

Kommunfullmäktige

KF § 240
Dnr 2019/217
Ordförande frågar kommunfullmäktige om den delen i motionen som avser att utreda
en alternativ lösning till genomfartstrafik kan bifallas i enlighet med kommunstyrelsens
förslag, att avslå förslaget, om den aktuella delen kan anses besvarad i enlighet med
Jan-Åke Isakssons (SD) förslag eller om den aktuella delen ska bifallas enligt Kevin
Rasmussens (S) förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens
förslag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige beslutar att utse kommunstyrelsens förslag till huvudförslag.
Ordförande frågar kommunfullmäktige om Jan-Åke Isakssons (SD)förslag eller Kevin
Rasmussens (S) förslag ska utses som motförslag till huvudförslaget och finner att
Kevin Rasmussens (S) förslag ska utses till motförslag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning.
Kevin Rasmussen = JA
Jan-Åke Isaksson = NEJ
Med 24 JA-röster, 9 NEJ-röster och 16 som avstår beslutar kommunfullmäktige att
Kevin Rasmussens (S) förslag ska vara motförslag till huvudförslaget.
Kommunfullmäktige godkänner sedan följande propositionsordning.
KS = JA
Kevin Rasmussen = NEJ
Med 16 JA-röster, 24 NEJ-röster och 9 som avstår beslutar kommunfullmäktige att bifalla
motionen i den delen som avser att utreda en alternativ lösning till genomfartstrafik.

Beslut skickas till:
Motionären
Samhällsbyggnadsnämnden
Kansliavdelningen

Justerares signatur
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20:30:24 — Svar på motion om att starta upp arbetet med att öppna Sockerbruksvägen i
Köpingebro, huvudomröstning
KS förslag = JA
Gunilla Anderssons förslag= NEJ
Resultat
Ja
Nej
Frånvarande

33
16
0

Lisbeth Karlsson (S)
Kevin Rasmussen (S)
Ingrid Ek (S)
Mårten Mårtensson (S)
Kent Mårtensson (S)
Roger Jönsson (S)
Cecilia Magnusson-Svärd (S)
Marina Nilsson (MP)
Marcus Bräutigam (MP)
Ros-Marie Johansson (S)
Shukrije Rama Pllashniku (S)
Lars Wollin (S)
Terese Grahn (S)
Lars Toftemar (S)
Jan-Åke Isaksson (SD)
Paul Svensson (SD)
Michael Michaelsen (SD)
Anna Sjöland (SD)
Göran Björk (SD)
Leif Olsson Svensson (SD)
Susan Berg (SD)
Tomas Landgren (SD)
Göran Brante (V)
Elisabet Håkansson (C)
Henrik Berven (C)
Börje Andersson (C)
Nils-Evert Erlandsson (C)
Håkan Eriksson (C)
Lena Lovén Andersson (S)
Jan-Erik Jönsson (S)
Lilian Borén (S)
Jonas Pettersson (V)
Peter Lindhe (SD)
Henrik Plantin (M)

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
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Urban Fasth (L)
Sverker Meyer (M)
Gunilla Andersson (M)
Christian Persson (M)
Bo Sterner (M)
Johan Wahlgren (M)
Paula Larsson Jarl (M)
Ingemar Andersson (M)
Göran Göransson (KD)
Mohammad Omran (KD)
Stefan Engdahl (M)
Charlotte Åhman Persson (M)
Lennart Johansson (M)
Clifford Härstedt (M)
Karin Olsson Lindström (L)

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

20:36:09 — Svar på motion om att starta upp arbetet med att öppna Sockerbruksvägen i
Köpingebro, del 2, motförslag till huvudförslag
S förslag= JA SD förslag= NEJ
Resultat
Ja
Nej
Avstår
Frånvarande

24
9
16
0

Lisbeth Karlsson (S)
Kevin Rasmussen (S)
Ingrid Ek (S)
Mårten Mårtensson (S)
Kent Mårtensson (S)
Roger Jönsson (S)
Cecilia Magnusson-Svärd (S)
Marina Nilsson (MP)
Marcus Bräutigam (MP)
Ros-Marie Johansson (S)
Shukrije Rama Pllashniku (S)
Lars Wollin (S)
Terese Grahn (S)
Lars Toftemar (S)
Göran Brante (V)
Elisabet Håkansson (C)
Henrik Berven (C)
Börje Andersson (C)

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
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Nils-Evert Erlandsson (C)
Håkan Eriksson (C)
Lena Lovén Andersson (S)
Jan-Erik Jönsson (S)
Lilian Borén (S)
Jonas Pettersson (V)
Jan-Åke Isaksson (SD)
Paul Svensson (SD)
Michael Michaelsen (SD)
Anna Sjöland (SD)
Göran Björk (SD)
Leif Olsson Svensson (SD)
Susan Berg (SD)
Tomas Landgren (SD)
Peter Lindhe (SD)
Henrik Plantin (M)
Urban Fasth (L)
Sverker Meyer (M)
Gunilla Andersson (M)
Christian Persson (M)
Bo Sterner (M)
Johan Wahlgren (M)
Paula Larsson Jarl (M)
Ingemar Andersson (M)
Göran Göransson (KD)
Mohammad Omran (KD)
Stefan Engdahl (M)
Charlotte Åhman Persson (M)
Lennart Johansson (M)
Clifford Härstedt (M)
Karin Olsson Lindström (L)

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

26

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-12-19

KF § 241

Dnr 2019/281

Avfallstaxor 2020
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar om en höjning på 5,0 % av avfallstaxorna att gälla från och
med den 1 januari 2020.
Kommunfullmäktige delegerar rätten till samhällsbyggnadsnämnden att anpassa taxan inom
nämndens verksamhetsområde till prisutvecklingen i enlighet med avfallsindex, indextal
A12:1MD.

Sammanfattning av ärendet
Avfallshanteringen i kommunen regleras i miljöbalken, andra bestämmelser om
avfallshantering i förordningar och föreskrifter utfärdade med stöd av miljöbalken,
andra författningar som reglerar avfall och dess hantering, avfallstaxa beslutad av
kommunfullmäktige i Ystads kommun samt i kommunens renhållningsordning
(avfallsplan för Ystads kommun och föreskrifter om avfallshantering Ystad).
Hur kommunen får ta betalt för avfallshanteringen regleras i Miljöbalkens 27 kapitel.
Där anges vissa grundprinciper som kommunen inte kan frångå, till exempel att samma
tjänst ska kosta lika oavsett var man bor i kommunen (likställighetsprincipen), att
verksamheten inte får vara vinstdrivande (självkostnadsprincipen) och att fastighetsägare
är skyldiga att betala för den kommunala avfallshanteringen. Här anges också att kommunen
har möjlighet att anpassa taxan för att styra mot ett miljöriktigt beteende. I alla Sveriges
kommuner är avfallshanteringen avgiftsfinansierad. Det finns dock inga formella hinder
att skattefinansiera verksamheten men det förekommer i praktiken endast vid underskott.
Verksamheten får inte arbeta upp eget kapital (självkostnadsprincipen). Tillfälliga överuttag
av eller underskott av taxan, ska återföras till abonnenterna de tre påföljande åren för att
uppfylla balanskravet. Om verksamhetens resultat vid årets slut är ett överskott överförs
detta till avfallsfonden. Fonden är en skuld till avfallskollektivet.

Justerares signatur
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2019-12-19

KF § 241

Dnr 2019/281

Beslutsunderlag







Avfallstaxor 2020 gällande från och med 1 januari 2020
Tjänsteskrivelse av renhållningschef Catarina Göransson den 4 oktober 2019
Beslut i samhällsbyggnadsnämnden 23 oktober 2019 § 157
Tjänsteskrivelse av budgetchef Hans Persson den 4 november 2019
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 13 november 2019 § 138
Beslut i kommunstyrelsen den 25 november 2019 § 228

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om en höjning på 5,0 % av
avfallstaxorna att gälla från och med den 1 januari 2020.
Kommunstyrelsen föreslår vidare att kommunfullmäktige ska delegera rätten till
samhällsbyggnadsnämnden att anpassa taxan inom nämndens verksamhetsområde
till prisutvecklingen i enlighet med avfallsindex, indextal A12:1MD.
Beslut skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-12-19

KF § 242

Dnr 2019/1

Redovisning av inkomna medborgarförslag
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att överlåta till respektive nämnd/styrelse att besluta om
ärenden i form av medborgarförslag enligt redovisad förteckning.

Sammanfattning av ärendet
Följande medborgarförslag har lämnats in till kansliavdelningen och föreslås överlåtas till
nämnd/styrelse alternativt avvisas enligt nedan:
Medborgarförslag
Viola och Jan Johansson: gatubelysning i
Knickarp

Överlåts till
Samhällsbyggnadsnämnden

Ärendet är av administrativ karaktär och berör inte barn och unga vid denna handling.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlåta till respektive nämnd/styrelse att besluta om
ärenden i form av medborgarförslag enligt redovisad förteckning.
Beslut skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerares signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-12-19

KF § 243

Dnr 2019/317

Enkel fråga till kommunstyrelsens ordföranden om
budgetansvar
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga frågan.

Sammanfattning av ärendet
Cecilia Magnusson-Svärd (S) har lämnat in en enkel fråga till kommunstyrelsens
ordförande om budgetansvar, registrerad den 16 december 2019.

Beslutsunderlag


Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande

Justerares signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-12-19

KF § 244

Dnr 2019/318

Motion om minnesgåva inom Daglig verksamhet och
sysselsättning
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får ställas och att skicka den till kommunstyrelsen
för vidare handläggning.

Sammanfattning av ärendet
Annika Weitner (V) har lämnat in en motion om minnesgåva inom Daglig verksamhet och
sysselsättning enligt SoL.

Beslutsunderlag


Motion (V) registrerad den 16 december 2019.

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen

Justerares signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-12-19

KF § 245

Dnr 2019/319

Motion om politikers arvoden
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får ställas och att skicka den till kommunstyrelsen
för vidare handläggning.

Beslutsunderlag


Motion av Göran Brante (V) den 17 december 2019

Beslut skickas till:
Kansliavdelningen

Justerares signatur

32

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
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2019-12-19

KF § 246

Dnr 2019/320

Motion om reducering av gruppledararvode
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får ställas och att skicka den till kommunstyrelsen
för vidare handläggning.

Beslutsunderlag


Motion av Göran Brante (V) inkommen den 17 december 2019

Beslut skickas till:
Kansliavdelningen

Justerares signatur
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