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Kommunfullmäktige
Datum

Diarienummer

2022-04-25

KS 2022/222

Tid

Måndagen den 2 maj 2022 klockan 18.00

Plats

Parken, Rotundan

Ärenden
Nr

Ärende

Föredragande

1

Justering av protokoll

2

Årsval 2022 - Hemvärnsområdets förtroendemän

3

Interpellation (S), Medarbetarenkät
Kommunstyrelsen

4

Anmälan om inkomna ärenden och skrivelser

5

Antagande av detaljplan, DP 280, Mellanköpinge
12:29 m fl., Mellanköpingevägen

6

Antagande av detaljplan, DP 247 del av Öster Jär 1:7
m fl i Trelleborgs kommun, Evakuering- och
angreppsväg/framtida östlig hamninfart

7

Revisionsberättelse samt lekmannarevisorernas
granskningsrapporter 2021 för Trelleborgs kommun

8

Årsredovisning 2021

9

Förslag – ny bidragsnivå för vägföreningar

10

Kretsloppsplan, uppföljning 2021 samt åtgärder 2022

11

Vågbrytare Smyge

12

Motion (MP), Anlägg "Oaser av mångfald" på slätten

13

Motion (MP), Sätt klimatet på dagordningen

14

Motion (C), Inrätta ungdomsfullmäktige/ungdomsråd
i Trelleborgs kommun

15

Redovisning av medborgarförslag som inte beretts
färdigt, våren 2022

16

Svar på medborgarförslag, Förhindra avveckling av
kommunala små förskolor

17

Begäran, att få bygga upp egen psykiatrisk
specialistkompetens inom bildningsförvaltningens
organisation

18

Återrapportering till Kommunfullmäktige avseende
åtgärder Svensk Näringsliv

Kommunledningsförvaltningen
E-post trelleborgs.kommun@trelleborg.se
Webb www.trelleborg.se

Besöksadress Algatan 13
Postadress 231 83 Trelleborg
Telefon 0410-73 30 00

Tid

Fakturaadress
Box 173
Org.nr 212000-1199
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Nr

Ärende

19

Ombudgetering från 2021 till 2022 - Nämnderna

20

Uppföljning, intern kontroll 2021, nämnderna

21

Inkomna medborgarförslag

Föredragande

Glöm inte att meddela om du får förhinder till Sofia Norman, e-post:
sofia.norman@trelleborg.se.

Kommunfullmäktige
Håkan Sjöberg (M)
Ordförande

Tid
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Ledamöter
Helmuth Petersén (SD)
Cecilia Dahl-Andersson (S)
Britta Brinck-Nehlin (M)
Anita Persson (SD)
Anna Nordstrandh (S)
Lars Mikkelä (M)
Sven Tilly (VS)
Per Klarberg (SD), 2:e vice ordförande
Sven Lindkvist (S)
Marianne Ohrlander (M)
Ola Olsson (C)
Erik Lundström (KD)
Henrik Silfverstolpe (L)
Mathias Andersson (SD)
Veronica Larsson (S)
Emil Samnegård (MP)
Jan Isaksson (M)
Ken Karlsson (SD)
Johnny Nilsson (S)
Göran Gärtner (M)
Bengt Andersson (SD)
Christer Dahlberg (VS)
Marianne Fundahn (S)
Håkan Sjöberg (M), Ordförande
Wictor Olsson (SD)
Andreas Persson (S)
Catharina von Blixen-Finecke (M)
Fredrik Karlsson (SD)
Patrik Holmberg (C)
Hans Norén (KD), 1:e vice ordförande
Birgitta Lanér Sjöström (S)
Inger Persson (L)
Fredrik Trulsson (SD)
Gunnar Hedin (M)
Ismet Dedic (S)
Ann-Marie Flink (VS)
Mats Andersson (SD)
Eric Samuelsson (M)
Maria Wilhelms (MP)
Eva Höckert (S)
Håkan Lerstorp (SD)
Fredrik Schlyter (M)
Lennart Höckert (S)
Anna Holst (SD)
Ann Kajson Carlqvist (M)
Paul Lövdahl (S)
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Thomas Malmqvist (SD)
Mariann Sjöström (C)
Christian Ottergren (VS)
Thomas Nilsson (KD)
Mårten Bönnemark (M)

Ersättare
Magnus Isgren (SD)
Eva Karlsson (SD)
Dragan Vukoicic (SD)
Christer Leo (SD)
Biserka Petersén (SD)
Lena Andersson (SD)
Sven Ekström (SD)
Lizian Kyreus (S)
Hans Björklund (S)
Anitha Lata (S)
Thomas Westman (S)
Gerd Klein (S)
Hanna Skånberg (S)
Tim Lundgren (M)
Linda Hägg (M)
Per Jönsson (M)
Lars G Olsson (M)
Venzel Rosqvist (M)
Lars Raneke (M)
Tom Magnusson (VS)
Kenneth Lundgren (VS)
Mette Finnfors (C)
Pernilla Linde (C)
Estrid Nimåker (KD)
Mats-Åke Svensson (KD)
Kristoffer Larsson Lindstrii (L)
Jonas Ralving (L)
Tomas Tigerschiöld (MP)
Salomé San Miguel Martinez (MP)

Deltagande tjänstemän
Aleksandra Palmen, Kommunjurist, Kommunledningsförvaltningen
Bo Carlbark, Biträdande kommundirektör, Kommunledningsförvaltningen
Calle Karlsson, Kommunledningsförvaltningen
Eva-Lotta Kittel, Kommunsekreterare, Kommunledningsförvaltningen
Fredrik Geijer, Kommundirektör, Kommunledningsförvaltningen
Sofia Norman, Administratör, Kommunledningsförvaltningen
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1 Justering av protokoll
Dnr KS 2020/698

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att ordförande Håkan Sjöberg (M) justerar protokollet tillsammans med 1 vice
ordförande Hans Norén (KD) och 2 vice ordförande Per Klarberg (SD)
att justering sker den 16 maj 2022 kl. 14.00

Sammanfattning
För att kommunens webbsändning av ett kommunfullmäktigesammanträde ska
vara laglig får den inte vara kränkande i dataskyddsförordningens mening, kränka
den enskildes personliga integritet eller röja sekretess (Offentlighets- och
sekretesslagen, OSL).
Vid direktsändning av ett kommunfullmäktigesammanträde ansvarar de
medverkande själva för eventuella yttrandefrihetsbrott han/hon begår.
--Enligt 19 § i kommunfullmäktiges arbetsordning skall justering av protokollet ske
av 1 vice och 2 vice ordförande om dessa är närvarande.
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2 Årsval 2022 - Hemvärnsområdets
förtroendemän
Dnr KS 2022/70

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att utse de nominerade enligt framlagt förslag.

Sammanfattning
Till Hemvärnsområdets förtroendemän ska en ledamot och en revisor utses för år
2022.
Partigruppledarna och kommunrevisionen har inkommit med följande
nomineringar:
Ledamot
1 Lars G Olsson (M)
Revisor
1 Aina Andersson (MP)

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, KS 2022/70, 2022-01-24

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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3 Interpellation (S), Medarbetarenkät
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2022/246

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att lägga interpellationen till handlingarna.

Sammanfattning
Lennart Höckert (S) har inkommit med en interpellation till Ann Kajson Carlqvist
(M) gällande genomförd medarbetarundersökning.
Kommunfullmäktige beslutade 22-03-21 § 75 att interpellationen får ställas.
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4 Anmälan om inkomna ärenden och skrivelser
Dnr KS 2022/242

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att lägga rapporten till handlingarna.

Sammanfattning
1-11: 2022-04-01 Lekmannarevisorernas granskningsrapporter 2021
12: 2022-04-14 Motion (VS), Flexibla ”papperskorgar”
13: 2022-04-14 Motion (VS), Minnesplats
14: 2022-04-14 Motion (VS), Uppdaterad mall för tjänsteskrivelser
15-16: 2022-04-19 TSN 2022-04-13 § 35 Uppförande av uteförskola
17: 2022-04-20 Motion (C), Efterskänk den årliga avgiften för jordbruket
18: 2022-04-20 Motion (C), Kultur- och konserthus i Trelleborg
19: 2022-04-20 Motion (C), Koldioxidbudget
20: 2022-04-20 Motion (C), Konstgräshall i Trelleborg
21: 2022-04-22 Länsstyrelsen Skånes Protokoll över inspektion av Trelleborgs
kommuns överförmyndarverksamhet
22: 2022-04-25 KFN 2022-04-20 § 34 Initiativärende (SD) - Utökning av
trygghetsvärdar
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5 Antagande av detaljplan, DP 280,
Mellanköpinge 12:29 m fl., Mellanköpingevägen
Dnr KS 2021/260

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till detaljplan för del av Mellanköpinge 12:29 1 m.fl.
”Mellanköpingevägen”, DP 280

Sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden godkände 2022-02-08 förslag till detaljplan för del av
Mellanköpinge 12:29 1 m.fl. ”Mellanköpingevägen”, (DP 280) och beslöt att
översända den till kommunfullmäktige för antagande.
Detaljplanen syftar till att möjliggöra en ny dragning av Mellanköpingevägen
vilken ansluter till en bro över den planerade Östra ringvägen strax söder om
Mellanköpinge by och norr om den rättspsykiatriska kliniken. Planen är direkt
kopplad till den Östra ringvägens tillblivelse vilken har som
mål att åstadkomma trafiksäkra lösningar för samtliga trafikanter. En avvägning
har skett mellan de enskilda och allmänna intressena i den utsträckning det är
möjligt.
Kommunledningsförvaltningen ser positivt på detaljplanen. Detaljplanen är en del i
förverkligandet av Kuststad 2025 som beslutades av Kommunfullmäktige 2016-0229.
Mer information under rubriken Ärendet.
Ärendet bordlades på kommunfullmäktiges sammanträde 2022-03-21

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Antagande av detaljplan, DP280,
Mellanköpinge 12:29 mfl., Mellanköpingevägen, KS 2021/260, 2022-02-01
Antagandehandlingar för del av Mellanköpinge 12:29 1 m.fl.
”Mellanköpingevägen”
Styrgrupp Kuststad 2025 Minnesanteckning 2021-01-26
Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 44, SBN 2022/22, daterad 2022-02-08

Beslutet skickas till
Kuststad 2025
Tillväxtavdelningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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6 Antagande av detaljplan, DP 247 del av Öster
Jär 1:7 m fl i Trelleborgs kommun, Evakueringoch angreppsväg/framtida östlig hamninfart
Dnr KS 2020/33

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till detaljplan för Öster Jär 1:7 m.fl. ”Evakuerings- och
angreppsväg/Framtida östlig hamninfart”, DP 247

Sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden godkände 2022-02-08 förslag till detaljplan för Öster
Jär 1:7 m.fl. ”Evakuerings- och angreppsväg/Framtida östlig hamninfart”, (DP 247)
och beslöt att översända den till kommunfullmäktige för antagande.
Syftet i närtid är att upprätta en evakuerings- och angreppsväg mellan hamnen och
i första hand väg 9. Det långsiktiga syftet med detaljplanen är att möjliggöra
byggandet av en östlig hamninfart som tillsammans med Östra och Västra
ringvägen skall utgöra trafiklänken mellan hamnen och det nationella vägnätet, väg
E6/E22. Planen syftar också till att möjliggöra uppställningsytor för olika typer av
fordon kopplade till hamnens verksamhet. Planen möjliggör också byggande av
nödvändiga byggnader till exempel servicebyggnader och drivmedelsstationer. En
östlig hamninfart och de nya uppställningsplatserna är en förutsättning för att
Trelleborgs hamn skall kunna flytta fullt ut. Detta är en förutsättning för att kunna
bygga den nya stadsdelen Sjöstaden.
En avvägning har skett mellan de enskilda och allmänna intressena i
den utsträckning det är möjligt.
Kommunledningsförvaltningen ser positivt på detaljplanen. Detaljplanen är en del i
förverkligandet av Kuststad 2025 som beslutades av Kommunfullmäktige 2016-0229.
Efter beredning i KSAU 2022-02-16 har SBN fattat beslut om
reviderat/kompletterat Granskningsutlåtande.
Ärendet bordlades på kommunfullmäktiges sammanträde 2022-03-21

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Antagande av detaljplan, DP 247
del av Öster Jär 1:7 m fl i Trelleborgs kommun, Evakuering- och
angreppsväg/framtida östlig hamninfart, KS 2020/33, 2022-02-01.
Ordförandebeslut (KSAU) granskningsyttrande detaljplan DP 247, del av Öster Jär
1:7 m fl KS 2020/33, 2022-02-24
Ordförandebeslut SBN, PL-2018-35
SBN Granskningsutlåtande med tillägg samt tjänsteskrivelse 2022-02-24, PL-201835

11 (30)

Antagandehandlingar detaljplan Öster Jär 1:7 m.fl. Evakuerings- och
angreppsväg/Framtida östlig hamninfart i Trelleborgs kommun
Styrgrupp Kuststad 2025 minnesanteckning 2021-01-26
Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 45, SBN 2022/22, daterad 2022-02-08

Beslutet skickas till
Kuststad 2025
Tillväxtavdelningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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7 Revisionsberättelse samt
lekmannarevisorernas granskningsrapporter
2021 för Trelleborgs kommun
Dnr KS 2022/328

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att bevilja ansvarsfrihet för kommunstyrelse och övriga nämnder samt kommunala
bolag i avseende på deras förvaltning av kommunala medel.

Sammanfattning
Revisorerna har avgett revisionsberättelse avseende 2021 års verksamhet.
Revisionen bedömer sammantaget att styrelse och nämnder i Trelleborgs kommun i
allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt.
Revisionen bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
Revisionen bedömer att styrelsens och nämndernas interna kontroll har varit
tillräcklig.
Revisionen bedömer att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de
finansiella mål som fullmäktige uppställt.
Revisionen tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och
nämnder samt enskilda ledamöter i dessa organ.
Revisionen tillstyrker att kommunens årsredovisning for 2021 godkänns.

Beslutsunderlag
Granskning av årsredovisning 2021
Redogörelse före revisionen år 2021
Granskningsrapport från lekmannarevisorn för Trelleborgs Rådhus AB
Granskningsrapport från lekmannarevisorn för AB Trelleborgshem
Granskningsrapport från lekmannarevisorn för Trelleborgs Energi AB
Granskningsrapport från lekmannarevisorn för Trelleborgs Elnät AB
Granskningsrapport från lekmannarevisorn för Trelleborgs Hamn AB
Granskningsrapport från lekmannarevisorn för Visit AB
Granskningsrapport från lekmannarevisorn för Östersjöterminalen AB
Granskningsrapport från lekmannarevisorn för Fastighets AB Kaplanen 6 i
Trelleborg.

Beslutet skickas till
Kommunrevisionen
Samtliga nämnder och bolag
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8 Årsredovisning 2021
Dnr KS 2021/873

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att ge kommundirektören i uppdrag att till extrainsatt kommunstyrelsesammanträde
den 2 maj närmare redovisa avsättningen av 50 mnkr för upprättande av
hållbarhetsfond för framtida miljöåtgärder (att-sats 5 i beslutsförslaget).
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta
att godkänna bokslut med årsredovisning 2021
att lägga bokslut med årsredovisning 2021 till handlingarna
att avsätta 150 mnkr till resultatutjämningsreserven
att avsätta 50 mnkr till en pensionsfondering för att hantera framtida
pensionsåtaganden i syfte att minska belastningen på kommunens likviditet
att avsätta 50 mnkr till upprättande av en hållbarhetsfond för framtida
miljöåtgärder

Sammanfattning
Föreliggande ärende sammanfattar bokslut samt årsredovisning för 2021, med
dispositionsförslag av årets resultat samt förslag för avsättning av likvida medel.
Årsredovisningen som helhet är bilagd denna tjänsteskrivelse. Koncernen
Trelleborgs Rådhus AB omfattar per den 31 december 2021: AB Visit Trelleborg,
Fastighets AB Skarpskytten 17, Östersjöterminalen AB, AB Trelleborgs Hamn AB,
AB TrelleborgsHem, Trelleborgs Energi AB och Fastighets AB Kaplanen i
Trelleborg.
År 2020 fastställde kommunfullmäktige Finansiella mål för kommunen och
kommunkoncernen. Totalt sju mål formulerades vilka beskrev de nivåer som ska
uppnås beträffande det ekonomiska resultatet, det kort- och långsiktiga ekonomiska
handlingsutrymmet, kommunens självfinansieringsgrad och i vilken utsträckning
investeringar ska finansieras med egna medel. Samtliga sju mål uppfylldes för
verksamhetsåret 2021, vilket därmed vittnar om en god budgetdisciplin och en
stark kommunal ekonomi.

Beslutsunderlag
KLF tjänsteskrivelse, KS 2021/873
Nämndernas årsanalyser
Bolagens årsredovisningar

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
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9 Förslag – ny bidragsnivå för vägföreningar
Dnr KS 2022/140

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att höja det kommunala driftbidraget till 40 % från och med 2023
att ökade kostnader om 230 000 kr hanteras i budgetprocessen för budget 2023
att teknisk servicenämnd ska utreda möjligheten att införa särskilt driftbidrag
att teknisk servicenämnd ska återkomma med utredningen innan juni månads
utgång 2022.

Sammanfattning
På uppdrag av kommundirektören har teknisk serviceförvaltning tagit fram en
utredning om vägföreningar. Utredning har genomlyst såväl möjligheterna att
kommunen tar över ägandet av samtliga vägar samt alternativt förslag om nya
bidragsnivåer till vägföreningarna som är berättigade till statligt driftbidrag inom
Trelleborgs kommun.
Teknisk serviceförvaltning har uppfattningen att samarbetet med kommunens
vägföreningar fungerar bra i nuvarande form. Tar kommunen över ansvaret för
vägföreningar är det en permanent lösning då det är en stor risk att kompetens
försvinner från föreningarna och därmed är det svårt att ge tillbaka ansvaret. Om
Trelleborgs kommun skulle ta över drift och underhåll av vägföreningarna skulle
det kosta kommunen mellan 3 000 tkr och 7 000 tkr per år. Summan beror på om
kommunen tar över driftsansvar eller huvudmannaskap. Att få fram en exakt
summa kräver mer utredning. Enligt resultat från andra utredningar har Sverige ett
fungerande system för väghållning där staten finansierar statliga vägar,
kommunerna finansierar kommunala gator och samfällighetsföreningar finansierar
enskilda vägar med visst stöd från stat och kommun. När detta system bryts uppstår
vanligtvis problem i någon del.
Utifrån detta föreslår teknisk serviceförvaltning att Trelleborgs kommun inte tar
över ansvaret, utan att kommunens bidragsnivå höjs från 30% till 40%. Majoriteten
av vägföreningarna får idag ett årligt driftbidrag av Trafikverket om 60 % av det
bidragsgrundande utslaget. Om kommunen höjer sitt bidrag får föreningarna
ersättning om 100% enligt Trafikverkets modell för bidragsgrundande. För 2023
innebär det en årlig kostnadsökning på 230 tkr för kommunen. Det alternativet
bedöms vara det bästa och mest konstantseffektiva lösningen.
Utifrån ovan utredning föreslår kommunledningsförvaltningen att höja det
kommunala bidraget till 40% från och med 2023, och att de ökade kostnaderna
hanteras i budgetprocessen för budget 2023.
Kommunledningsförvaltningen föreslår även att teknisk servicenämnd ska utreda
om vägföreningar ska få möjlighet att ansöka om särskilt driftbidrag. Utredningen
ska inkludera kriterier för ansökan samt hur stort budgetutrymme som behövs.
Teknisk servicenämnd ska återkomma senast juni månad 2022.
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Mer information finns under rubriken Ärendet i kommunledningsförvaltningens
tjänsteskrivelse.
Kommunstyrelsen beslutade 2022-04-06 § 70 att remittera ärendet till teknisk
servicenämnd för eventuella kompletteringar inför kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
KLF Tjänsteskrivelse, Förslag – ny bidragsnivå för vägföreningar, KS 2022/140

Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen, Kvalitet och resursutvecklingsavdelningen
Teknisk servicenämnd
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10 Kretsloppsplan, uppföljning 2021 samt
åtgärder 2022
Dnr KS 2022/97

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna Uppföljning gemensam kretsloppsplan 2021 och lägga denna till
handlingarna.
att fastställa åtgärdsplanen för kretsloppsplanarbetet för verksamhetsår 2022.

Sammanfattning
En Kretsloppsplan för Trelleborgs kommun har antagits av kommunfullmäktige att
gälla från och med 2021-03-01. Under 2021 har en samordningsgrupp etablerats
för att arbeta vidare med kretsloppsplanen för att uppfylla dess intentioner.
Samtliga kommunens förvaltningar och bolag har inbjudits att deltaga.
Syftet med den gemensamma kretsloppsplanen är att skapa en hållbar
resursanvändning där avfall förebyggs, material och produkter stannar i kretsloppet
och det avfall som ändå uppstår ses som en resurs. Syftet med planen är också att
skapa ett brett engagemang för avfallsfrågor och att inspirera till handlingar som
bidrar till att nå kretsloppsplanens mål.
De största åtagandena under 2021 har varit att formera gruppen, initiera arbetet och
utbilda samt att ta fram konkreta åtgärder för 2022.
Ytterligare information finns under rubriken Ärendet i
kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Kretsloppsplan, uppföljning 2021
samt åtgärder 2022, KS 2022/97, 2022-02-21
Ordförandebeslut Tekniska Servicenämnden 2022-01-31
Uppföljning gemensam kretsloppsplan 2021
Åtgärdsplanen för kretsloppsplanarbetet för verksamhetsår 2022

Beslutet skickas till
Tekniska Servicenämnden
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11 Vågbrytare Smyge
Dnr KS 2022/99

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att föreslå Kommunfullmäktige att ge Tekniska servicenämnden i uppdrag att
arbeta vidare med förslag B.

Sammanfattning
Smygehamns hamn har under många år haft problem med att tång och alger driver
in i hamnen, stannar kvar och medför såväl dålig lukt som manöverproblem i
hamnen. Två olika utredningar, med lite olika förutsättningar, har genomförts i
kommunens regi de senaste åren, utredningar som haft som mål att förändra
hamnutformningen så att tångproblemen minskar och samtidigt möjliggöra att nya
båtplatser anläggs i ytterhamnen.
Konsultföretaget DHI utredde frågan år 2014, de föreslog en ”optimal”
hamnutformning och beskrev konsekvenserna. Konsultföretaget COWI studerade
alternativa, mindre omfattande, utformningar år 2021 och beskrev konsekvenserna
av dessa.
Kortfattat så innebär DHIs utformningsförslag (förslag A) bättre förutsättningar att
anlägga båtplatser i ytterhamnen. COWIs utformningsförslag (förslag B) innebär
att en s.k. ”banan” anläggs utanför inseglingen i avsikt att bryta transporten av tång
och alger vid vind- och vågdrift mot mynningen. Förslag B är billigare att
genomföra medan Förslag A bygger mer på traditionell empirisk kunskap
Tekniska servicenämnden fattade 2022-01-25 beslut om att föreslå
kommunfullmäktige att gå vidare med förslag B (se beslutsunderlag).
Kommunledningsförvaltningens tillväxtavdelning instämmer i tekniska
serviceförvaltingens och tekniska servicenämndens bedömning.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-04
Beslut TSN 2022-01-25 § 8 Vågbrytare Smyge
Tjänsteskrivelse TSF 2021-11-22, TSN 2021/124

Beslutet skickas till
Tekniska servicenämnden
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12 Motion (MP), Anlägg "Oaser av mångfald" på
slätten
Dnr KS 2021/955

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.

Sammanfattning
Eftersom det finns väldigt lite skog i Trelleborgs kommun vill motionären att
möjligheten till anläggandet av “Skogsträdgårdar” i form av skogsliknande vilda
parkområden ute på slätten utreds med syfte att skapa oaser av mångfald i
jordbrukslandskapet. En sådan åtgärd skulle öka möjligheterna för biologisk
mångfald men över tid också skapa utflyktsmål för trelleborgarna.
Motionären vill vidare att tekniska servicenämnden ges ett uppdrag att utreda
förutsättningar och konsekvenser för sådana områden, med start för ett område i
första hand i anslutning till något av kommunens vattenborror.
Motionären föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar
att tekniska servicenämnden ska utse minst en lämplig borra och anlägga en
skogsträdgård/mångfaldsoas där.
att tekniska servicenämnden utreder vilka andra borror eller annan kommunalt ägd
mark med låg bärighet som hade varit lämpliga för skogsträdgårdsplanteringar.
Kommunledningsförvaltningen delar uppfattningen om att Trelleborg inte har
mycket skog men anser att Trelleborg till ytan är en slätt och jordbrukskommun
och ska så vara. Det öppna landskapet bör värnas. Motionen bör därför avslås.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Svar på Motion (MP), Anlägg
”Oaser av mångfald” på slätten, KS 2021/955, 2022-03-22
Motion (MP), Anlägg ”Oaser av mångfald” på slätten

Beslutet skickas till
Motionären
TSN
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13 Motion (MP), Sätt klimatet på dagordningen
Dnr KS 2021/210

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
att uppmana samtliga förvaltningar och kommunala bolag att i sitt dagliga arbete
att fortsätta att tänka hållbart.

Sammanfattning
Motionärerna vill ”Sätta klimatet på dagordningen” genom att Trelleborgs
kommun tar fram en koldioxidbudget och en handlingsplan för att uppnå
kommunens klimatmål utifrån koldioxidbudgeten.
Inom Trelleborgs kommun pågår ett generellt arbete med hållbarhet. Kommunen
har en av fullmäktige antagen Hållbarhetspolicy. Det är viktigt att samtliga
förvaltningar och kommunala bolag fortsätter att göra sitt yttersta för att bidra till
minskade koldioxidutsläpp och det görs bäst inom respektive förvaltning/bolag.
Det är den enskilda verksamheten som skapar förändring i praktiken.
Klimatet är redan på dagordningen och de kommunala förvaltningarna och bolagen
har en hög ambitionsnivå. Kommunledningsförvaltningen anser att det ordinarie
hållbarhetsarbetet är tillräckligt och att en koldioxidbudget inte kommer att bidra
med konkreta resultat. Kommunen deltar i ett flertal konkreta hållbarhetsprojekt,
exempelvis vätgas, biokol och energieffektivisering av egna lokaler.
Motionen bör därför avslås. Men förvaltningar och bolag bör uppmanas att fortsätta
arbete med hållbarhet i ett brett spektrum.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Svar på motion, Sätt klimatet på
dagordningen KS 2021/210, 2021-04-29.
Motion - Sätt klimatet på dagordningen

Beslutet skickas till
Samtliga förvaltningar och bolag
Motionärerna
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14 Motion (C), Inrätta
ungdomsfullmäktige/ungdomsråd i Trelleborgs
kommun
Dnr KS 2021/407

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att ge Arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att utarbeta förslag till genomförande av
ungdomsfullmäktige/ungdomsråd med utgångspunkt i ”Org 2023” och att detta ska
genomföras inom befintlig budgetram för 2023.

Sammanfattning
Centerpartiet föreslår i en motion att Trelleborgs kommun inrättar ett
ungdomsfullmäktige/ungdomsråd.
Kommunledningsförvaltningen menar att inrätta ett
ungdomsfullmäktige/ungdomsråd är i grunden ett positivt förslag, men ansåg att ett
förslag borde utredas mer innan fullmäktige kan ta beslut i frågan.
Kommunfullmäktige beslutade att ge kommundirektören i uppdrag att återkomma
med förslag på ungdomsfullmäktiges/ungdomsrådets utformande
Kommunledningsförvaltningen har utrett frågan ytterligare och dragit erfarenheter
av det tidigare inrättade Ungdomsforumet. Det är av vikt att det tas fram ett tydligt
syfte och mål med varför ett Ungdomsfullmäktige/Ungdomsråd ska finnas och
detta behöver skapas i samverkan med ungdomar. Det bör också finnas
ekonomiska medel kopplade till Ungdomsfullmäktige/Ungdomsrådet för att frigöra
ungdomars kreativitet att inte behöva äska medel och vänta på godkännande från
beslutsfattare. För att hålla samman arbetet med Ungdomsfullmäktige/Ungdomsråd
så bör en ungdomssamordnare tillsättas.
Inom ramen för Tryggare Trelleborg finns det en arbetsgrupp med fokus på barn
och ungas delaktighet, där fokus ligger på att ungdomar ska vara delaktiga från
start i beslutsprocessen. Arbetsmarknadsförvaltningen tillsätter varje år flertalet
feriejobb, och skulle genom detta arbete kunna tillsätta ett tiotal ungdomar som
kommunutvecklare. De unga kommunutvecklarna skulle få i uppdrag att samverka
med andra ungdomar och i dialog ta fram ett förslag på hur ett
Ungdomsråd/Ungdomsfullmäktige skulle utformas.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Svar på motion (C) Inrätta
ungdomsfullmäktige/ungdomsråd i Trelleborgs kommun, KS 2021/407, 2021-1029
Motion (C) Inrätta ungdomsfullmäktige/ungdomsråd i Trelleborgs kommun

Beslutet skickas till
Motionären
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Bildningsnämnden
Arbetsmarknadsnämnden
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15 Redovisning av medborgarförslag som inte
beretts färdigt, våren 2022
Dnr KS 2021/860

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna.

Sammanfattning
Enligt Arbetsordning för fullmäktige i Trelleborgs kommun, Dnr KS 2019/749 ska
styrelsen och övriga nämnder två gånger per år redovisa de medborgarförslag som
inte har beretts färdigt (se sammanställning nedan).
Styrelsen ska samtidigt redovisa antalet medborgarförslag som inkommit men som
efter 30 dagar inte fått 50 medborgarröster eller fler. Redovisningen ska göras på
fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.
Mellan den 28 augusti 2021 och den 18 februari 2022 har 46 förslag kommit in,
varav 13 har fått 50 röster eller fler. 16 förslag är under beredning, se lista på
medborgarförslag under rubriken Ärendet.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Redovisning av medborgarförslag
som inte beretts färdigt december 2021, 2021-12-21, KS 2021/860

Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen
Teknisk servicenämnd
Bildningsnämnd
Kultur- och fritidsnämnd
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16 Svar på medborgarförslag, Förhindra
avveckling av kommunala små förskolor
Dnr KS 2021/684

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att överlämna frågan om storlek på kommunala småförskolor till bildningsnämnden
att hantera i den ordinarie lokalförsörjningsprocess.

Sammanfattning
Den 16 september 2021 inkom medborgarförslaget Förhindra avveckling av
kommunala småförskolor. Kommunfullmäktige att överlåta besvarandet av
medborgarförslaget till kommunstyrelsen efter inhämtande av synpunkter från
bildningsnämnden samt att ärendet förs vidare till kommunfullmäktige.
BINs yttrande har inhämtats och nämnden yrkar på att medborgarförslaget avslås.
Kommunen har en fastställd lokalförsörjningsprocess. För att kommunen över tid
ska kunna ha styrning på lokaler, lokalbehov och kostnader är det av yttersta vikt
att lokalfrågor följer lokalförsörjningsprocessen. Enligt lokalförsörjningsprocessen
är det respektive nämnd som sammanställer sina lokalbehov årligen i en
lokalrevision. Målet med lokalförsörjningsplanen är att verksamheterna ska ha
ändamålsenliga lokaler i storlek och utformning och att dessa tillhandahålls till rätt
kostnad. Vad som är en ändamålsenlig lokal avgörs inom denna process. En fråga
kopplad till lokalförsörjning bör hanteras inom lokalförörjningsprocessen och inte
genom ett medborgarförslag. Medborgarförslaget bör därför inte hanteras vidare
utan överlämnas till BIN för att bedöma behovet av förskolelokaler i den ordinarie
procesen.
Ytterligare information under rubriken Ärendet

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag,
Förhindra avveckling av kommunala småförskolor, KS 2021/684, 2022-03-08
Bildningsnämndens yttrande BIN 2021-12-15 §195.

Beslutet skickas till
Förslagsställaren
BIN
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17 Begäran, att få bygga upp egen psykiatrisk
specialistkompetens inom
bildningsförvaltningens organisation
Dnr KS 2021/294

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna bildningsnämndens utredning avseende möjligheterna och
kostnaderna för att bygga upp psykiatrisk kompetens inom bildningsförvaltningen
att med anledning av utredningen inte införa en egen psykiatrisk
specialistkompetens inom bildningsförvaltningens organisation
att uppdra till kommundirektören att i samråd med andra berörda parter utreda
andra möjligheter till att förstärka den psykiatriska kompetensen
att ge kommundirektör i uppdrag att återkoppla till kommunstyrelsen senast 1/6 om
resultat av samråd med andra parter.

Sammanfattning
Bildningsnämnden inkom 2021 med en begäran om att få i uppdrag att utreda
möjligheterna kring att bygga upp en psykiatrisk kompetens inom
förvaltningsorganisationen, i syfte att främja elevers psykiska hälsa.
Kommunfullmäktige godkände bildningsnämndens begäran och beslutade att
bildningsnämnden skulle återrapportera uppdraget innan utgången av februari
2022.
Bildningsnämnden bedömer att det saknas laglig rätt att införa en psykiatrisk
kompetens inom ramen för elevhälsans uppdrag. Enligt kommunallagen 2 kap. 2 §
får en kommun inte ta hand om sådana uppgifter som någon annan offentlig aktör
ansvarar för. Det finns inga andra rättsliga möjligheter för en kommun att erbjuda
hälso- och sjukvård.
För ytterligare information om utredningen, se nedan rubrik Ärendet samt bilagt
beslutsunderlag från bildningsnämnden; Utredning avseende möjligheterna och
kostnaderna för att bygga upp psykiatrisk kompetens inom bildningsförvaltningen,
2022-01-21.

Beslutsunderlag
•
•
•
•
•

KLF Tjänsteskrivelse; Begäran, att få bygga upp egen psykiatrisk
specialistkompetens inom bildningsförvaltningens organisation, KS 2021/294
Beslut bildningsnämnd, 2022-02-09, §9
Utredning avseende möjligheterna och kostnaderna för att bygga upp
psykiatrisk kompetens inom bildningsförvaltningen, 2022-01-21
Beslut kommunfullmäktige, 2021-09-27, §247
Begäran från bildningsnämnden samt beslut BIN 2021-04-14 § 70

25 (30)

Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen, Kvalitet och resursutvecklingsavdelningen
Kommunledningsförvaltningen, Ledningsstöd
Bildningsnämnden
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18 Återrapportering till Kommunfullmäktige
avseende åtgärder Svensk Näringsliv
Dnr KS 2020/417

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna arbetsmarknadsnämndens återapportering och lägga den till
handlingarna.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade på sitt sammanträde 2021-12-20, §367 att uppdra åt
arbetsmarknadsnämnden att ta fram åtgärder avseende förbättring av Trelleborgs
resultat på Svenskt Näringslivs ranking. Kommunstyrelsen fick i uppdrag att
återrapportera åtgärdsförslagen till kommunfullmäktige.
Identifierade förbättringsområden som Trelleborgs företagare pekar på är behovet
av satsningar på en ökad trygghet, bättre dialog, snabbare handläggning och en
ökad förståelse för företagens förutsättningar i kommunen. Ytterligare behov finns
beträffande samarbete mellan skola och näringsliv, samt upphandling.
Arbetsmarknadsnämnden redovisar åtgärder såsom brottsförebyggande arbete inom
ramen för Tryggare Trelleborg, förbättringar i information och kommunikation
mellan kommun och näringsliv, en närmare samverkan mellan vuxenutbildning,
skola och företag samt åtgärder för att tydliggöra kommunens
upphandlingsprocess. Åtgärdspaketet i sin helhet redovisas enligt
arbetsmarknadsnämndens beslut, 2022-02-14 § 13, i bilagt beslutsunderlag.

Beslutsunderlag
KLF Tjänsteskrivelse, Återrapportering till Kommunfullmäktige avseende åtgärder
Svenskt Näringsliv KS 2020/417
AMN Beslut, 2022-02-14 § 13 Återrapportering till Kommunfullmäktige avseende
åtgärder Svenskt Näringsliv

Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen
Arbetsmarknadsförvaltningen
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19 Ombudgetering från 2021 till 2022 Nämnderna
Dnr KS 2021/944

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att ombudgetera 5 733 tkr till driftsbudget 2022, med fördelning enligt bilaga 1
att den utökade driftbudgeten finansieras ur kommunfullmäktiges budgetmarginal.
att ombudgetera en intäkt på 32 317 tkr i exploateringsbudget drift 2022, men
fördelning enligt bilaga 1
att öka investeringsbudget 2022 med 203 508 tkr, men fördelning enligt bilaga 2
att den ökade investeringsbudgeten finansieras genom kommunfullmäktiges
fastställda upplåningsram för 2022
att öka exploateringsbudget 2022 med 41 042 tkr, med fördelning enligt bilaga 3
att den ökade exploateringsbudgeten finansieras genom kommunfullmäktiges
fastställda upplåningsram för 2022.

Sammanfattning
I samband med årsredovisningen för 2021 behandlas också nämndernas behov av
ombudgeteringar inom drift-, exploatering- och investeringsbudgetarna som ett
separat ärende. Dessa behov av ombudgeteringar, dvs överföringar av anslag från
år 2021 till 2022, beror till stor del på projekt som av olika anledningar inte följer
den tidplan som ursprungligen beslutats.
Orsakerna till dessa behov av ombudgeteringar framgår av nämndernas handlingar,
dvs. både i årsredovisningar och i ärenden om ombudgeteringar. I bilaga 1-3 finns
sammanställning av nämndernas förslag samt förslag till ombudgetering. Under
rubrik Ärende i kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse beskrivs
driftsbudgeten samt avvikelser mellan kommunledningsförvaltningens och
nämndernas förslag gällande exploaterings och investeringsbudgetarna.
Förslaget är att ombudgetera 5 733 tkr avseende driftbudgeten, en intäkt på 32 317
tkr i driftsbudget exploatering, 203 508 tkr i investeringsbudget samt 41 042 tkr i
exploateringsbudget.
Mer information finns under rubrik Ärendet i kommunledningsförvaltningens
tjänsteskrivelse.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, Ombudget från 2021 till 2022 –
Trelleborgs kommun, KS 2021/944, 2022-02-16
Bilaga 1. Ombudget drift från 2021 till 2022
Bilaga 2. Ombudget investeringar 2021 till 2022
Bilaga 3. Ombudget exploateringar 2021 till 2022
Beslut Överförmyndaren, 2022-02-07
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Arbetsmarknadsnämnd – inväntar beslut
Bildningsnämnd – inväntar beslut
Kultur- och fritidsnämnd – inväntar beslut
Kommunstyrelsen – inväntar beslut
Samhällsbyggnadsnämnd – inväntar beslut
Socialnämnd - inväntar beslut
Tekniks servicenämnd – inväntar beslut

Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen, Kvalitet och resursutvecklingsavdelningen
Arbetsmarknadsnämnd
Bildningsnämnd
Kultur- och fritidsnämnd
Samhällsbyggnadsnämnd
Socialnämnd
Tekniks servicenämnd
Överförmyndaren
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20 Uppföljning, intern kontroll 2021, nämnderna
Dnr KS 2021/874

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att beakta och arbeta in noterade utvecklingsområden i intern kontrollplan 2023
att godkänna uppföljningen och lägga denna till handlingarna.

Sammanfattning
Nämnderna har genomfört majoriteten av de granskningar och åtgärder
som definierats i respektive interna kontrollplan 2021. De som av någon anledning
inte granskats eller åtgärdats under 2021 har tillhörande uppföljning om varför och
hur dessa ska hanteras.
Under 2021 var det två kommungemensamma risker som skulle granskas av
samtliga förvaltningar. En av dessa, rutiner för nya medarbetare, gick inte att
genomföra enligt planerad metod och har i stället hanterats som en direktåtgärd.
Åtgärden innebar lanseringen av digital introduktion för nya medarbetare. Därför
Risken bedöms således som avslutad, men med en avvikelse.
Den andra kommungemensamma risken gällde bristfälliga arbetsplatsträffar.
Risken granskades enligt planerad metod och visade på en generellt sett god
efterlevnad när det gäller hur APT-möten genomförs i organisationen.
Uppföljningen listar även ett antal utvecklingsområden 2022. Dessa gäller
implementering av en ny digital arbetsmetod, samordning och enhetlig metod av
intern kontroll för hela kommunkoncernen, samt att effektivisera samordningen
och strukturen för de kommungemensamma riskerna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse KLF; Uppföljning intern kontroll 2021 – nämnderna (KS
2021/874)

Beslutet skickas till
Samtliga förvaltningar
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21 Inkomna medborgarförslag
Dnr KS 2022/316

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att överlåta besvarandet av medborgarförslagen till kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Redogörelse av medborgarförslag som har inkommit till Trelleborgs kommun och
fått mer än 50 röster:
•
•

Medborgarförslag - Farthinder på Lilla Beddinge Kyrkväg i Beddingestrand.
Inkommit 22-03-09 och hade den 13 april fått 98 röster.
Medborgarförslag - Interaktiv webbplats, ”Vår kust är guld värd”. Inkommit
22-03-31 och hade den 13 april fått 73 röster.

Ytterligare information finns under ärendet.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Inkomna medborgarförslag, KS
2022/316, 2022-04-14

