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Kommunfullmäktige
Datum

Diarienummer

2018-03-09

KS 2018/154

Tid

Måndagen den 19 mars 2018 klockan 18.00

Plats

Parken

Ärenden
Nr

Ärende

Föredragande

1

Justering av protokoll

2

Information från revisionen

3

Granskningsrapport - elever i behov av särskilt stöd

Aina Andersson

4

Granskningsrapport - måltidsservice

Jan Ahlqvist

5

Medborgarförslag - Handikappanpassad
strandpromenad från Dalabadet till Gislövs
småbåtshamn

6

Medborgarförslag om publicerad redovisning av
medborgarförslag

7

Medborgarförslag om nytt badhus vid Dalabadet

8

Ombudgetering drift och investering 2017 till 2018
Kommunstyrelsen

9

Ridanläggning

10

Avvikelserapport nybyggnad Vannhögskolan Lillevångsskolan

11

Ny idrottshall på Vannhögskolan/Lillevångskolan

12

Kuststad 2025, östlig ringväg, check in och
hamninfart

13

Kuststad 2025, delprojekt Sjöstaden

14

Kuststad 2025, erbjudande frivillig inlösen
bostadsfastighet inom vägområde

15

Nämndernas reviderade verksamhetsplaner 2018

16

Köpeavtal Östervång 1:77

17

Köpeavtal för Östervång 1:115

18

Motion (SD) handskakning

19

Upprättande och äskande av exploateringsprojekt för
Kyrkoköpinge 20:46 och 15:16

20

Förlängning av byggnadsskyldighet för Trävaran 8

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, 231 23 Trelleborg
Org.nr 212000-1199
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Nr

Ärende

21

Trelleborgs Hamn AB:s försäljning av Tullkammaren

22

Sammanträdestider 2018

23

Val av styrelse och fastställande av bolagsordning i
Fastighets AB Kaplanen 6 (Föreningarnas Hus)

24

Val av lekmannarevisor i Kaplanen 6 (Föreningarnas
Hus)

25

Årsval till Direktionen för Carl Ajgeldingers barnhem

26

Årsval av revisor i Trelleborgs Golfklubb

27

Årsval i Hemvärnsområdets förtroendenämnd

28

Årsval i Gunborg och Frans Malmros
Silverbröllopsfond

29

Årsval i Studieförbunden

30

Årsval i Trelleborgs sparbanks Stiftelse för gamla

31

Årsval i J F Hellmans donationsfond

32

Val av ledamöter och suppleanter m m i Trelleborgs
Stadsnät AB (f.d. Trelleborgs Bredbands AB)

33

Val av ledamöter och suppleanter m m i Trelleborgs
Energiförsäljnings AB

34

Val av ledamöter och suppleanter m m i Trelleborgs
Fjärrvärme AB

35

Val av ledamöter och suppleanter m m i Trelleborgs
Hamn AB

36

Val av ledamöter och suppleanter m m i AB
Trelleborgshem

37

Val av ledamöter och suppleanter m m i AB Visit
Trelleborg

38

Val av ledamöter och suppleanter m m i
Östersjöterminalen AB

39

Interpellation från Eric Samuelsson (M) till Patrik
Holmberg (C) ang. byggande i kommunen

40

Anmälan om inkomna ärenden

Föredragande

Glöm inte att meddela om du får förhinder till daniel.vagland@trelleborg.se
Kommunfullmäktige
Marianne Pettersson (S)
Ordförande

Tid
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Ledamöter
Paul Lövdahl (S)
Ismet Dedic (S)
Gunnar Hedin (M)
Helmuth Petersén (SD)
Göran Gärtner (M)
Ken Karlsson (SD)
Torbjörn Karlsson (S)
Marianne Pettersson (S), Ordförande
Lars Mikkelä (M)
Anita Persson (SD)
Veronica Larsson (S)
Bertil Larsson (SÖS)
Susana Apostolovska (M)
Andreas Persson (S)
Mathias Andersson (SD)
Thomas Westman (S)
Marianne Ohrlander (M), 2:e vice ordförande
Per Klarberg (SD)
Anna Nordstrandh (S)
Cecilia Dahl-Andersson (S)
Eric Samuelson (M)
Gunilla Thysell (-)
Tomas Tigerschiöld (MP)
Anita Dewár (SD)
Linus Pernum (S)
Sven Lindkvist (S)
Emil Samnegård (MP)
Mikael Rubin (M)
Leif Roos (--)
Britta Brinck-Nehlin (-), 1:e vice ordförande
Terezija Macas (S)
Anitha Lata (S)
Gunnar Grafström (M)
Håkan Sjöberg (M)
Bengt Andersson (SD)
Håkan Lerstorp (SD)
Johnny Nilsson (S)
Henrik Silfverstolpe (L)
Patrik Holmberg (C)
Sten Björk (S)
Hanna Skånberg (S)
Mats Sjöslätt (C)
Inger Persson (L)
Mårten Bönnemark (M)
Jan Isaksson (M)
Eva Höckert (S)
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Jan Larsson (--)
Alf Hansson (S)
Martin Andersson (SD)
Lars-Olof Flink (SÖS)
Christer Dahlberg (SÖS)
Aina Andersson (MP), Revisor
Anne-Charlotte Ragland (L), Revisor
Arne Björklund (S), Revisor
Ida Brorsson Revisionen, Revisor
Ina Liljeberg (M), Revisor
Jan Ahlkvist (S), Revisor
Jan-Eric Anselmsson (C), Revisor
Leif Kristoffersson (SÖS), Revisor
Leif Malmsten (M), Revisor
Ruth Nyström Lundberg (S), Revisor
Therése Gynnstam (SD), Revisor
Alf Wahlgren (--), Revisorerna

Ersättare
Bertil Tomelius (M)
Nils Svensson (M)
Roger Persson (M)
Jonas Bjunö (M)
Fredrik Schlyter (M)
Gunilla Folkesson (M)
Mariann Sjöström (C)
Josefin Holmberg (C)
Jonas Ralving (L)
Ann-Christine Seéhusen (L)
Emelie Elwing (S)
Gerd Klein (S)
Jan Lundgren (S)
Monica Nordbladh (S)
Kenneth Johansson (S)
Layal Chidiac (S)
Anders Söderberg (S)
Solveig Lundgren (S)
Lennart Höckert (S)
Anne-Sophie Samnegård (MP)
Kai Regnell (MP)
Anna Holst (SD)
Tomas Olsson (SD)
Gunnar Jönsson (SD)
Mark Sjölin (SD)
Bo Jönsson (SD)
Manne Olsson (SD)
Bengt Gunnarsson (-)
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Christian Ottergren (SÖS)
Tom Magnusson (SÖS)

Deltagande tjänstemän
Daniel Vagland, Kommunjurist
Fredrik Geijer, Kommundirektör
Mats Åstrand, Utredare
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1 Justering av protokoll
Ärendebeskrivning
För att kommunens webbsändning av ett kommunfullmäktigesammanträde ska
vara laglig får den inte vara kränkande i personuppgiftslagens (PUL) 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.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att till att jämte ordföranden Marianne Pettersson (S) justera protokollet utse 1 vice
ordförande Britta Brinck-Nehlin (-) och 2 vice ordförande Marianne Ohrlander
(M),
att protokoll från dagens möte justeras den 3 april 2018.
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2 Information från revisionen
Ärendebeskrivning
Enligt 15 a § av revisionsreglemente för revisorerna i Trelleborgs kommun ska
fullmäktiges sammanträden ha en stående punkt där revisorerna har möjlighet att
informera om revisionens arbete och resultat.
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3 Granskningsrapport - elever i behov av
särskilt stöd
Dnr KS 2017/1197

Ärendebeskrivning
Revisorerna har genomfört granskning av elever i behov av särskilt stöd.
Bildningsnämnden yttrar sig avseende revisionens granskning av elever i behov av
särskilt stöd.

Beredning
Revisorn Aina Andersson informera om svar från bildningsnämnden avseende
revisionens granskning av elever i behov av särskilt stöd.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att med godkännande lägga revisorernas rapport och bildningsnämndens svar till
handlingarna.
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4 Granskningsrapport - måltidsservice
Dnr KS 2018/237

Ärendebeskrivning
Revisorerna har genomfört granskning av måltidsservice.
Servicenämnden yttrar sig avseende revisionens granskning av måltidsservice.

Beredning
Revisorn Jan Ahlqvist informera om svar från servicesnämnden avseende
revisionens granskning av måltidsservice.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att med godkännande lägga revisorernas rapport och servicenämndens svar till
handlingarna.
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5 Medborgarförslag - Handikappanpassad
strandpromenad från Dalabadet till Gislövs
småbåtshamn
Dnr KS 2017/1109

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-27 (§ 234) att överlåta besvarandet av
medborgarförslaget ”Handikappanpassad strandpromenad från Dalabadet till
Gislövs småbåtshamn” till samhällsbyggnadsförvaltningen. I medborgarförslaget
skriver förslagsställaren att promenaden på sina ställen är ojämn och svårforcerad
samt att det vore önskvärt att det placeras ut ett antal bänkar.
Samhällsbyggnadsförvaltningen konstaterar att medborgarförslaget berör tekniska
nämndens verksamhetsområde och därför bäst besvaras av denna nämnd.
Avstämning har även skett mellan förvaltningarna.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-12-19 (§ 299) att återsända
medborgarförslaget till kommunfullmäktige för vidare anvisning.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att överlämna besvarandet av medborgarförslaget till tekniska nämnden.

11 (54)

6 Medborgarförslag om publicerad redovisning
av medborgarförslag
Dnr KS 2018/272

Ärendebeskrivning
Anders Hellman inkom 2018-02-23 med ett medborgarförslag avseende publicerad
redovisning av medborgarförslag.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att överlåta besvarande av medborgarförslaget till kommunstyrelsen.
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7 Medborgarförslag om nytt badhus vid
Dalabadet
Dnr KS 2018/330

Ärendebeskrivning
Syster Anna Ingegärd Rydberg inkom 2018-03-07 med ett medborgarförslag
avseende nytt badhus vid Dalabadet.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att överlåta besvarande av medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden.
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8 Ombudgetering drift och investering 2017 till
2018 Kommunstyrelsen
Dnr KS 2018/36

Ärendebeskrivning
I samband med Årsanalys 2017 äskar kommunstyrelsen om ombudgetering av
investering och drift till 2018. Kommunfullmäktige beslutar om ombudgeteringar
som avser drift samt investeringsprojekt där budget 2017 beslutats av
kommunfullmäktige. Investeringsprojekt som avser kommunstyrelsens egna
omfördelade projekt inom styrelsens investeringsram 2017 hanteras inom
investeringsramen 2018, och beslutas därmed av enbart kommunstyrelsen. Under
2018 har kommunstyrelsen en investeringsram på 3 800 tkr.
I bifogad tjänsteskrivelse redovisas berörda objekt för ombudgetering.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att ombudgetera investeringar motsvarande 21 669 tkr till kommunstyrelsens
investeringsbudget 2018 och finansiera genom upplåning, samt
att ombudgetera driftsbudget motsvarande 2 857 tkr till kommunstyrelsens
driftsbudget 2018 och finansiera detta ur anslag för kommunstyrelsens oförutsedda
behov.
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9 Ridanläggning
Dnr KS 2017/1281

Ärendebeskrivning
Kommunledningsförvaltningen har genom en arbetsgrupp sett över möjligheten för
att i Trelleborg uppföra Sveriges bästa ridanläggning. Idag erbjuds ridsport via två
kommunala anläggningar, Brosjödal och Kyrkoköpinge, samt via privata alternativ.
Båda de kommunala anläggningarna är i behov av renovering och underhåll samt
anpassning för att klara dagens krav på en välfungerande och attraktiv
ridanläggning.
Arbetsgruppens förslag är att skapa ett rekreationsområde för det rörliga
friluftslivet, som pendang till Albäck i väster, för att användas av alla trelleborgare,
såväl för de som vill rida, promenera, njuta av naturen och hästarna, rasta hunden,
cykla eller löpträna. En ridsportsanläggning anläggs i området, med fokus på barn
och ungdomar samt personer med psykiska och fysiska funktionshinder.
Arbetsgrupp en består av politiker och tjänstemän, med stöd från en referensgrupp
från ridklubbarna

Beredning
Eftersom uppdraget att anvisa mark för kommunala och privata behov inom
kommunens markreserv, åligger tekniska nämnden, bör arbetsgruppens förslag på
plats endast ses som ett möjligt alternativ. Däremot ska arbetsgruppens redovisning
av förutsättningar, krav och önskemål ligga till grund för den plats som föreslås för
uppförande av ny ridsportsanläggning.
Arbetsgruppen föreslår att fritidsnämnden får i uppdrag, i samarbete med berörda
nämnder och ridklubbar, att ta fram förslag på placering av ny ridanläggning,
ekonomisk kalkylplan och tidplan för genomförande

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att ge fritidsnämnden i uppdrag att fortsätta arbetet med ny ridanläggning i enlighet
med arbetsgruppens förslag ovan, samt
att senast 2018-08-31 rapportera uppdraget till kommunfullmäktige.
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10 Avvikelserapport nybyggnad Vannhögskolan
- Lillevångsskolan
Dnr KS 2017/1264

Ärendebeskrivning
Föreligger ärende från bildningsnämnden 2017-11-21 där nämnden beslutar att hos
kommunfullmäktige begära anslag om totalt 5 678 000 kr till bildningsnämndens
driftsbudget år 2018 och 13 627 000 kr från och med år 2019 till
bildningsnämndens driftsbudget med anledning av ökade driftkostnader.

Beredning
I bifogad tjänsteskrivelse redogörs för de beslut som fattats i ärendet vilka leder till
följande slutsatser.
De kostnader som tillkommer under 2018 är hanterade i budgetprocessen avseende
2018 och att kostnaderna för detsamma får inrymmas i den av fullmäktige
tilldelade budgetramen avseende 2018 och att varje nämnd har ett ansvar att tillse
att göra de eventuella omprioriteringar som krävs för att kostnaderna ska rymmas
inom ram.
Vidare har kommunfullmäktige 2017-12-18 beslutat att uppdra till
kommunstyrelsen att i budgetberedningen hantera en ökad driftskostnad, i form av
tillkommande internhyra från och med år 2019, om 17,7 mnkr genom
omprioritering av anslag mellan nämnderna och att finansiering sker genom
effektivisering, därmed bör äskanden som avser 2019 och framåt hanteras vidare i
budgetberedningen.
Att övriga tillkommande kostnader med anledning av volymökningar ska hanteras
av respektive nämnd i samband med budgetförslag 2019.
Fullmäktige har i tidigare beslut gett uppdrag till bildnings- respektive
fritidsnämnden att skyndsamt ta fram förslag till investeringsbudget för utrustning
och inventarier där total driftskostnadsökning tydligt framgår tillsammans med
eventuella nedskrivningsbehov. Eventuella nya äskanden avseende
investeringsbudget 2019 och framåt kan med fördel hanteras i budgetförslag 2019.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-01-24 att återremittera
bildningsnämndens begäran om 13 627 000 kr, till bildningsnämndens driftsbudget
från och med år 2019, för nämnden att hantera i budgetförslag i enlighet med nya
ekonomistyrningsprocessen, samt att uppmana till bildningsnämnden att skyndsamt
ta fram förslag till investeringsbudget för utrustning och inventarier där total
driftskostnadsökning tydligt framgår tillsammans med eventuella
nedskrivningsbehov i enlighet med kommunfullmäktiges beslut per 2017-12-18.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att bevilja bildningsnämndens begäran om 5 678 000 kr, till bildningsnämndens
driftsbudget år 2018, genom omföring av anslag ur KF budgetmarginal, samt
att uppdra åt service-, bildning- och fritidsnämnden att återkomma till
kommunfullmäktige med slutredovisning av projektet Vannhög/Lillevångskolan i
samband med bokslut 2020.
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11 Ny idrottshall på
Vannhögskolan/Lillevångskolan
Dnr KS 2017/1285

Ärendebeskrivning
Föreligger ärende från fritidsnämnden 2017-12-05 där nämnden beslutar att hos
kommunfullmäktige begära anslag om totalt 150 000 kr till fritidsnämndens
investeringsbudget år 2018 för inköp av utrustning och inventarier avseende
konstgräsplanen, anslag om totalt 850 000 kr till fritidsnämndens
investeringsbudget år 2020 för inköp av utrustning och inventarier avseende
idrottshallen, anslag om 995 000 kr till fritidsnämndens driftsbudget åren 2018 och
2019 med anledning av ökade driftskostnader avseende konstgräsplanen och att
tillkommande behov av medel om totalt 7 823 000 kr till fritidsnämndens
driftsbudget med anledning av ökade driftskostnader tas med i budgetarbetet från
och med 2020 och därefter. Nämnden beslutar även meddela kommunfullmäktige
att om inte fritidsnämnden får full kostnadstäckning för ökade driftskostnader bör
projektet inte genomföras. Fritidsnämnden vill poängtera att nämnden inte har
möjlighet att finansiera de ökade driftskostnaderna inom de ramar nämnden fått
i december månads budgetdirektiv.

Beredning
I bifogad tjänsteskrivelse redogörs för de beslut som fattats i ärendet vilka leder till
följande slutsatser.
De kostnader som tillkommer under 2018 är hanterade i budgetprocessen avseende
2018 och att kostnaderna för detsamma får inrymmas i den av fullmäktige
tilldelade budgetramen avseende 2018 och att varje nämnd har ett ansvar att tillse
att göra de eventuella omprioriteringar som krävs för att kostnaderna ska rymmas
inom ram.
Vidare har kommunfullmäktige 2017-12-18 beslutat att uppdra till
kommunstyrelsen att i budgetberedningen hantera en ökad driftskostnad, i form av
tillkommande internhyra från och med år 2019, om 17,7 mnkr genom
omprioritering av anslag mellan nämnderna och att finansiering sker genom
effektivisering, därmed bör äskanden som avser 2019 och framåt hanteras vidare i
budgetberedningen.
Att övriga tillkommande kostnader med anledning av volymökningar ska hanteras
av respektive nämnd i samband med budgetförslag 2019.
Fullmäktige har i tidigare beslut gett uppdrag till bildnings- respektive
fritidsnämnden att skyndsamt ta fram förslag till investeringsbudget för utrustning
och inventarier där total driftskostnadsökning tydligt framgår tillsammans med
eventuella nedskrivningsbehov. Eventuella nya äskanden avseende
investeringsbudget 2020 kan med fördel hanteras i budgetförslag.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-01-24 att återremittera
fritidsnämndens begäran om 850 000 kr till fritidsnämndens investeringsbudget år
2020 för nämnden att hantera i budgetförslag i enlighet med nya
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ekonomistyrningsprocessen, att återremittera fritidsnämndens begäran om anslag
om 995 000 kr till fritidsnämndens driftsbudget år 2019 för nämnden att hantera i
budgetförslag i enlighet med nya ekonomistyrningsprocessen, samt att
återremittera fritidsnämnden begäran om anslag om 7 823 000 kr till
fritidsnämndens driftsbudget från och med år 2020 för nämnden att hantera i
budgetförslag i enlighet med nya ekonomistyrningsprocessen,

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att bifalla fritidsnämndens begäran om 150 000 kr till fritidsnämndens
investeringsbudget år 2018, vilket finansieras genom upplåning,
att bevilja fritidsnämndens begäran om anslag om 995 000 kr till fritidsnämndens
driftsbudget åren 2018, genom omföring av anslag ur KF budgetmarginal, samt
att uppdra åt service-, bildning- och fritidsnämnden att återkomma till
kommunfullmäktige med slutredovisning av projektet Vannhög/Lillevångskolan i
samband med bokslut 2020.
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12 Kuststad 2025, östlig ringväg, check in och
hamninfart
Dnr KS 2017/1354

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2015-01-07 att godkänna att ansöka om medel ur
Connecting Europé Facility för utredningar och planläggning och projektering av
en ny ringväg, hamninfart från öster och ett nytt check-in med truck center i det
östra industriområdet. Projektet påbörjades 2015 och avslutas 2025 och har en
totalbudget på c:a 35 miljoner SEK varav kommens finansiering är c:a 19 miljoner
SEK.

Beredning
I Projekt Kuststad 2025 ingår delprojekt ”Hamninfart 12390” vilket utgörs av det
delvis EU-finansierade arbetet med Ringväg samt Trelleborg Business Center.
Arbetet består under 2018 av framtagande av planprogram, miljödom inkl. MKB,
arkeologisk utredning/förundersökning och därtill utredningar såsom trafik, risk,
buller, geoteknik, geohydrologi, kulturmiljö, naturmiljö, dagvatten,
översvämningsrisk, ledningar och samhällsekonomi.
Den politiska styrgruppen för Kuststad 2025 behandlade projektets budget för 2018
med utblick 2019 vid sitt möte 17-05-10 se bilaga ”Minnesanteckningar Styrgrupp
17-05-10”.
Ärendet behöver beslutas med omedelbar justering vid kommunfullmäktiges
sammanträde för att tidplanen i projektet ska kunna hållas.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att med start år 2018 påbörja delprojektet Hamninfart 12390,
att anslå totalt 6 milj kr år 2018 till kommunstyrelsens investeringsbudget,
att finansiera investeringen genom upplåning,
att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med slutredovisning av verkställt
beslut i samband med redovisning av Kuststad 2025, samt
att beslutet ska förklaras omedelbart justerat.
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13 Kuststad 2025, delprojekt Sjöstaden
Dnr KS 2017/1355

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2016-04-06 den genomförandeplan med ett samlat
projekt Kuststad 2025 med delprojekten Sjöstaden, Stadskärnan, Ringvägen och
Business Center Trelleborg.

Beredning
I Projekt Kuststad 2025 ingår delprojekt ”Sjöstaden” vilket utgörs av exploatering
av tidigare hamnområde i Trelleborgs stad.
Tilläggsbudget skall användas till lön för delprojektledare, kostnader för parallella
uppdrag, mark och miljö samt arbete med etapp 0.
- Översiktlig utredning markföroreningar.
- Översiktlig historisk inventering av områdets verksamheter – komplement till
markföroreningsundersökningen.
- Åtgärdsförslag markföroreningar inkl kostnads och tidsuppskattning på de delar
som är identifierade med behov av sanering eller andra åtgärder.
- Översiktlig geoteknisk utredning på hela området.
- Klimatanpassningsstrategi inkl höjda vattennivåer och skyfall. Förslag till grov
höjdsättning av området. Konsekvensbeskrivning för omgivande områden.
Ärendet behöver beslutas med omedelbar justering vid kommunfullmäktiges
sammanträde för att tidplanen i projektet ska kunna hållas.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att med start år 2018 påbörja exploateringen av delprojektet Sjöstaden och
stadskärnan,
att anslå totalt 9 milj kr år 2018 till kommunstyrelsens exploateringsbudget,
att finansiera exploateringen genom upplåning,
att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med slutredovisning av verkställt
beslut i samband med redovisning av Kuststad 2025, samt
att beslutet ska förklaras omedelbart justerat.
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14 Kuststad 2025, erbjudande frivillig inlösen
bostadsfastighet inom vägområde
Dnr KS 2018/13

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 27 november 2017, dnr KS 2017/841, att
fastställa sträckningen av den planerade östliga ringvägen och den nya infarten till
hamnen i Trelleborg. Beslutet är att beteckna som ett inriktningsbeslut som ska
ligga till grund för det fortsatta arbetet med planprogram och detaljplan.

Beredning
I och med att det finns en beslutad vägsträckning kan även berörda fastighetsägare
identifieras. För de fastighetsägare som blir berörda är detta en stor fråga och de
behöver därför kontinuerligt få information och även att den givna informationen
står sig över tiden så att de vet vad det kan förvänta sig och därmed kan fatta de
beslut som är bäst för respektive fastighetsägare. Fastighetsägarna kommer att
bjudas in till informationsmöten och erbjudas enskilda möten med kommunens
tjänstemän.
En del i arbetet med öppenhet och tydlighet från kuststadsprojektets och
kommunens sida är att öppet redovisa hur frågan om markförvärv och inlösen av
fastigheter ska hanteras gällande de fastigheter som krävs för att ringvägen ska
kunna byggas. Kommunens tjänstemän har tagit fram ett förslag till strategi för
markförvärv av bostadsfastigheter.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att godkänna dokumentet ”Strategi för fastighetsförvärv inom projekt Ringvägen”,
att avsätta 85 mkr för strategiska markförvärv och omkostnader inom ramen för
ovan beslutad strategi,
att uppdra till tekniska nämnden att inleda och genomföra processen med
fastighetsförvärv i enlig ovan beslutad strategi, samt
att till tekniska nämnden, med rätt att vidaredelegera till tjänsteperson inom den
egna förvaltningen, delegera rätten att teckna överlåtelseavtal gällande markförvärv
enligt ovan beslutad strategi.
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15 Nämndernas reviderade verksamhetsplaner
2018
Dnr KS 2017/755

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-27 § 242 i samband med Budget 20182020 bl.a. att uppdra åt nämnderna att återkomma till kommunfullmäktige med
fastställda verksamhetsplaner utifrån budgetbeslutet senast 2017-12-31.
Föreligger nämndernas reviderade Verksamhetsplaner för 2018 som ett
informationsärende till kommunfullmäktige. Samtliga verksamhetsplaner har
uppdaterats med de beslut som kommunfullmäktige tagit t.o.m. 2017-12-18.
Nämndernas verksamhetsplaner för 2018 framgår av bilaga.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att lägga informationen till handlingarna, samt
att uppdra till nämnderna att tillförsäkra att de når sina effektmål samt att de
upprätthåller budgetföljsamhet.
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16 Köpeavtal Östervång 1:77
Dnr KS 2017/1320

Ärendebeskrivning
Föreligger förslag till köpeavtal för fastigheten Östervång 1:77.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att godkänna bifogat köpeavtal, samt
att ge kommundirektören i delegation att vid behov göra mindre justeringar av
köpeavtalet.

24 (54)

17 Köpeavtal för Östervång 1:115
Dnr KS 2017/1321

Ärendebeskrivning
Föreligger förslag till köpeavtal för fastigheten Östervång 1:115.
Under förutsättning att Bolagets försäljning går som planerat kommer Bolaget
under februari eller mars år 2018 kunna teckna avtal om köp av Fastigheten.
Samtidigt önskar Bolaget tillträde till marken den 2/5- 2018. Kommunens interna
process att godkänna köpeavtal är tidskrävande varpå risken finns att Bolagets
tillträde till Fastigheten får skjutas fram i väntan på den formella processen.
Bolaget är angeläget om att få tillträde till marken den 2/5- 2018 för att kunna
hålla upprättad tidplan.
Mot denna bakgrund föreslås att kommunfullmäktige ger delegation till
kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande att gemensamt teckna
köpeavtal för försäljning av Fastigheten i huvudsak enligt bifogat förslag i bilaga 4.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att ge kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande i delegation att
gemensamt teckna köpeavtal för försäljning av fastigheten Trelleborg Östervång
1:115 i huvudsak enligt bilaga 4.
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18 Motion (SD) handskakning
Dnr KS 2016/697

Ärendebeskrivning
Helmuth Petersén (SD) har inkommit med en motion i vilken han föreslår att
Trelleborgs kommun ska vägra personer anställning om de av religiösa eller
kulturella skäl vägrar hälsa på motsatta könet genom traditionell handhälsning då
detta kan upplevas som kränkande och diskriminerande.

Beredning
Religionsfrihet är en av de grundlagsskyddade fri- och rättigheterna (2 kap 1 §
regeringsformen och artikel 9 i Europakonventionen). Religionsfrihet innefattar
envars rätt till iakttagande av religiösa sedvänjor. Det är således en
grundlagsskyddad rättighet att vägra handhälsning med det motsatta könet.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att överlämna motionen till kommunfullmäktige för besvarande.
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19 Upprättande och äskande av
exploateringsprojekt för Kyrkoköpinge 20:46
och 15:16
Dnr KS 2017/1322

Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden beslöt 2017-12-13 att hos kommunfullmäktige anhålla om att
upprätta ett exploateringsprojekt för del av fastigheterna Kyrkoköpinge 20:46 och
Kyrkoköpinge 15:16, att hos kommunfullmäktige anhålla om 2 200 000 kronor år
2018 inom exploateringsprojektet för upprättandet av detaljplan samt att översända
ärendet till kommunfullmäktige för beslut. Vidare att för egen del ingå planavtal
för del av fastigheterna Kyrkoköpinge 20:46 och Kyrkoköpinge 15:16 samt att
översända ärendet till samhällsbyggnadsnämnden och servicenämnden för
information.
Syftet med detaljplanen är i första hand att möjliggöra för byggnation av ny
förskola med 8 avdelningar inom fastigheten Trelleborg Kyrkoköpinge 20:46,
söder om Pilevallskolan men även att möjliggöra för flerbostadshus och eventuell
annan verksamhet.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att upprätta ett exploateringsprojekt för del av fastigheterna Kyrkoköpinge 20:46
och Kyrkoköpinge 15:16,
att för upprättande av detaljplanen anslå 2.200 tkr år 2018 inom tekniska nämndens
exploateringsbudget skattekollektivet, samt
att uppdra åt tekniska nämnden att återkomma med framställan om exploatering
med budget senast 2019 eller i annat fall en avvikelserapport.
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20 Förlängning av byggnadsskyldighet för
Trävaran 8
Dnr KS 2017/1319

Ärendebeskrivning
Trävaran 8 är obebyggd och Trähälsan Fastighets AB har inkommit med en
förfrågan om att förlänga byggnadsskyldigheten för Trävaran 8 då bolaget är under
försäljning. Förvärvaren är ett väletablerat företag som redan idag har kontor i
Trelleborgs kommun. Förvärvaren har redovisat sina byggnationsplaner.
Tekniska nämnden har beslutat att föreslå kommunfullmäktige besluta att
Trähälsan Fastighets AB medges förlängning av tiden för byggnadsskyldighet med
två år från det datum bägge parter undertecknat föreliggande överenskommelse. I
överenskommelsen anges att ingen ytterligare förlängning kommer att medges och
att det utöver det vite som föreskrivs i köpeavtalet kommer att utgå ett ytterligare
månadsvite så länge byggnadsskyldigheten i överenskommelsen inte är uppfylld.

Beredning
När kommunen avyttrar fastigheter inom verksamhetsområdena är avsikten att
köparen ska bygga på tomten inom två år från avtalets tecknande och att vite
annars utkrävs. Detta är för att säkerställa att områden byggs ut för det ändamål
som föreligger och för att förhindra stora tomma arealer. Det är i grunden viktigt
att vi som kommun efterlever de avtal som tecknas men samtidigt är det rimligt att
kommunen kan göra avsteg när det finns skäl för det. I detta fall har den nuvarande
ägaren har funnit en ny köpare som har för avsikt att bygga på fastigheten, varefter
det är rimligt att förlänga överenskommelse om byggnadsskyldighet så att köpet
kan genomföras.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige
att medge förlängning av byggnadsskyldighet, samt
att ge kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande i delegation att
gemensamt teckna ny överenskommelse om byggnadsskyldighet.
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21 Trelleborgs Hamn AB:s försäljning av
Tullkammaren
Dnr KS 2018/161

Ärendebeskrivning
Föreligger hemställan från Trelleborgs Hamn AB om att kommunfullmäktige tar
upp frågan om att ge Trelleborgs Hamn AB godkännande till försäljning av f.d.
Tullkammaren.
Då Trelleborgs Hamns kärnverksamhet är färjetrafik beslutades det för ett par år
sedan att avyttra fastigheter som inte ligger inom deras verksamhetsområde och
inte tillhör kärnverksamheten. Mot bakgrund av detta samt planerad hamnflytt och
koncentration av hamnens verksamhet finnar man att f.d. Tullkammaren inte
uppfyller dessa krav.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att ge Trelleborgs Hamn AB godkännande till försäljning av f.d. Tullkammaren.
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22 Sammanträdestider 2018
Dnr KS 2017/759

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2017-09-25 att fastställa sammanträdestiderna för
kommunfullmäktige för 2018 där sammanträdet den 18 juni börjar kl. 14.00.
Genom att kommunstyrelsen 2017-09-06 beslutade att kommunstyrelsens
sammanträdestid ändrades till kl. 13 kommer kommunstyrelsens sammanträde den
18 juni att krocka med kommunfullmäktiges sammanträde kl. 14 samma dag.
Föreslås därför från förvaltningen, efter diskussion med kommunfullmäktiges
ordförande, att kommunfullmäktiges sammanträde den 18 juni börjar kl. 18.00.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att kommunfullmäktiges sammanträde den 18 juni börjar kl. 18.00.
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23 Val av styrelse och fastställande av
bolagsordning i Fastighets AB Kaplanen 6
(Föreningarnas Hus)
Dnr KS 2018/205

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har i enlighet med fullmäktigebeslut 2017-10-16 (§ 221)
förvärvat fastigheten Trelleborg Kaplanen 6 genom att överta samtliga aktier i det
nybildade bolaget Fastighets AB kaplanen 6 i Trelleborg, med tillträde den 3 april
2018.
Avtalet förutsätter och är för sin giltighet villkorat av att kommunfullmäktige före
tillträdesdagen fattar beslut om bolagsordning, utser en styrelseledamot, en
suppleant samt en lekmannarevisor.
Bolagsordningen ska ange det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet, de
kommunala befogenheter som utgör ramen för verksamheten, samt att
kommunfullmäktige får ta ställning till sådana beslut i verksamheten som är av
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt innan de fattas.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att från och med 2018-03-19 utse kommundirektör Fredrik Geijer och
kommunjurist Daniel Vagland till ledamot respektive suppleant i styrelsen för
Fastighets AB Kaplanen 6 i Trelleborg,
att fastställa föreslagen bolagsordningen, samt
att förklara paragrafen omedelbart justerad.
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24 Val av lekmannarevisor i Kaplanen 6
(Föreningarnas Hus)
Dnr KS 2018/280

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har i enlighet med fullmäktigebeslut 2017-10-16 (§ 221)
förvärvat fastigheten Trelleborg Kaplanen 6 genom att överta samtliga aktier i det
nybildade bolaget Fastighets AB kaplanen 6 i Trelleborg, med tillträde den 3 april
2018.
Avtalet förutsätter och är för sin giltighet villkorat av att kommunfullmäktige före
tillträdesdagen fattar beslut om bolagsordning, utser en styrelseledamot, en
suppleant samt en lekmannarevisor.
Bolagsordningen ska ange det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet, de
kommunala befogenheter som utgör ramen för verksamheten, samt att
kommunfullmäktige får ta ställning till sådana beslut i verksamheten som är av
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt innan de fattas.

Kommunrevisionen har nominerat Jan Ahlkvist (S) som lekmannarevisor i
Fastighets AB Kaplanen 6.

Beredning
Valberedningens förslag till beslut presenteras vid kommunfullmäktiges
sammanträde.

Förslag till beslut
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt framlagt förslag, samt
att förklara paragrafen omedelbart justerad.
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25 Årsval till Direktionen för Carl Ajgeldingers
barnhem
Dnr KS 2018/322

Ärendebeskrivning
Partigrupperna har haft en nomineringstid 2018-02-01 till 2018-03-09.
Partigrupperna har inkommit med följande nomineringar för perioden 2018-01-01 2018-12-31:
Till ledamot:
Kerstin Zetterman (M)
Barbro Anselmsson (C)
Marina Thelanderson (M)
Jonas Bjunö (M)

Beredning
Valberedningens förslag till beslut presenteras vid kommunfullmäktiges
sammanträde.

Förslag till beslut
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt framlagt förslag.
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26 Årsval av revisor i Trelleborgs Golfklubb
Dnr KS 2018/323

Ärendebeskrivning
Partigrupperna har haft en nomineringstid 2018-02-01 till 2018-03-09.
Partigrupperna har inkommit med följande nomineringar för perioden 2018-01-01 2018-12-31:
Till revisor:
Leif Malmsten (M)

Beredning
Valberedningens förslag till beslut presenteras vid kommunfullmäktiges
sammanträde.

Förslag till beslut
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt framlagt förslag.
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27 Årsval i Hemvärnsområdets
förtroendenämnd
Dnr KS 2018/324

Ärendebeskrivning
Partigrupperna har haft en nomineringstid 2018-02-01 till 2018-03-09.
Partigrupperna har inkommit med följande nomineringar för perioden 2018-01-01 2018-12-31:
Till ledamot:
Niels Nielsen (S)
Till revisor:
Leif Malmsten (M)

Beredning
Valberedningens förslag till beslut presenteras vid kommunfullmäktiges
sammanträde.

Förslag till beslut
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt framlagt förslag.
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28 Årsval i Gunborg och Frans Malmros
Silverbröllopsfond
Dnr KS 2018/326

Ärendebeskrivning
Partigrupperna har haft en nomineringstid 2018-02-01 till 2018-03-09.
Partigrupperna har inkommit med följande nomineringar för perioden 2018-01-01 2018-12-31:
Till ledamot:
Lizian Kyreus (S)
Karin B Hansson (C)
Göran Gärtner (M)

Beredning
Valberedningens förslag till beslut presenteras vid kommunfullmäktiges
sammanträde.

Förslag till beslut
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt framlagt förslag.
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29 Årsval i Studieförbunden
Dnr KS 2018/327

Ärendebeskrivning
Partigrupperna har haft en nomineringstid 2018-02-01 till 2018-03-09.
Partigrupperna har inkommit med följande nomineringar för perioden 2018-01-01 2018-12-31:
Till revisor:
Arne Björklund (S)
Ina Liljeberg (M)
Leif Malmsten (M)

Beredning
Valberedningens förslag till beslut presenteras vid kommunfullmäktiges
sammanträde.

Förslag till beslut
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt framlagt förslag.
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30 Årsval i Trelleborgs sparbanks Stiftelse för
gamla
Dnr KS 2018/328

Ärendebeskrivning
Partigrupperna har haft en nomineringstid 2018-02-01 till 2018-03-09.
Partigrupperna har inkommit med följande nomineringar för perioden 2018-01-01 2018-12-31:
Till ledamot:
Rickard ”Curre” Nilsson (S)
Kenneth Bingsgård (M)
Rolf Persson (SÖS)
Ina Liljeberg (M)

Beredning
Valberedningens förslag till beslut presenteras vid kommunfullmäktiges
sammanträde.

Förslag till beslut
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt framlagt förslag.
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31 Årsval i J F Hellmans donationsfond
Dnr KS 2018/325

Ärendebeskrivning
Partigrupperna har haft en nomineringstid 2018-02-01 till 2018-03-09.
Partigrupperna har inkommit med följande nomineringar för perioden 2018-01-01 2018-12-31:
Till ledamot:
Monica Nordblad (S)
Johannes Book (MP)
Inger Persson (M)
Till ersättare:
Lars Hemzelius (SÖS)
Marianne Ahlgren (M)
Tim Lundgren (M)

Beredning
Valberedningens förslag till beslut presenteras vid kommunfullmäktiges
sammanträde.

Förslag till beslut
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt framlagt förslag.

39 (54)

32 Val av ledamöter och suppleanter m m i
Trelleborgs Stadsnät AB (f.d. Trelleborgs
Bredbands AB)
Dnr KS 2018/315

Ärendebeskrivning
Partigrupperna har haft en nomineringstid 2018-02-01 till 2018-03-09.
Partigrupperna har inkommit med följande nomineringar för perioden till och med
bolagsstämma 2019:

Ledamöter:
1. Tom Magnusson (SÖS)
2. Anna Kajson Carlqvist (M)
3. Lars-Åke Norin (S)
4. Leni Venhammar (S)
5. Anders Henriksson (M)
6. Mats Andersson (SD)
7. Mats Ingvarsson (C)

Suppleanter:
1. Geza Maté (S)
2. Lars G Olsson (M)
3. Lena Näslund (S)
4. Kenneth Lundgren (SÖS)
5. Lars Mikkelä (M)
6. Ulf Carlsten (SD)
7. Johannes Book (MP)

Till ordförande Tom Magnusson (SÖS)
Till vice ordförande Anna Kajson Carlqvist (M)

Till lekmannarevisorer:
Leif Kristoffersson (SÖS)
Leif Malmstein (M)
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Beredning
Valberedningens förslag till beslut presenteras vid kommunfullmäktiges
sammanträde.

Förslag till beslut
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt framlagt förslag.
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33 Val av ledamöter och suppleanter m m i
Trelleborgs Energiförsäljnings AB
Dnr KS 2018/316

Ärendebeskrivning
Partigrupperna har haft en nomineringstid 2018-02-01 till 2018-03-09.
Partigrupperna har inkommit med följande nomineringar för perioden till och med
bolagsstämma 2019:

Ledamöter:
1. Christine Stafström (MP)
2. Gunnar Grafström (M)
3. Jan Lundgren (S)
4. Ann Lindqvist (S)
5. Lars Mikkelä (M)
6. Wictor Olsson (SD)

Suppleanter:
1. Lars-Erik Nilsson (S)
2. Emma Carlbom (M)
3. Fredrik Winge (SÖS)
4. Bengt Åkesson (C)
5. Per Jönsson (M)
6. Fredrik Karlsson (SD)

Till ordförande Christine Stafström (MP)
Till vice ordförande Gunnar Grafström (M)

Lekmannarevisorer:
Jan Ahlkvist (S)
Ruth Nyström-Lundberg (S)
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Beredning
Valberedningens förslag till beslut presenteras vid kommunfullmäktiges
sammanträde.

Förslag till beslut
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt framlagt förslag, samt
att förklara paragrafen omedelbart justerad.
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34 Val av ledamöter och suppleanter m m i
Trelleborgs Fjärrvärme AB
Dnr KS 2018/317

Ärendebeskrivning
Partigrupperna har haft en nomineringstid 2018-02-01 till 2018-03-09.
Partigrupperna har inkommit med följande nomineringar för perioden till och med
bolagsstämma 2019:

Ledamöter:
1. Sven Tilly (SÖS)
2. Håkan Sjöberg (M)
3. Alf Hansson (S)
4. Yvonne Svensson (S)
5. Nils Svensson (M)
6. Bengt Andersson (SD)
7. Rolf Olsson (MP)

Suppleanter:
1. Martin Skånberg (S)
2. Ib Rundqvist (M)
2. Terezija Macas (S)
4. Göte Nilsson (SÖS)
5. Patrik Adziervski (M)
6. Ken Karlsson (SD)
7. Jan-Erik Sjöslätt (C)

Till ordförande Sven Tilly (SÖS)
Till vice ordförande Håkan Sjöberg (M)

Lekmannarevisorer:
Anne-Charlotte Regland (L)
Therese Gynnstam (SD)
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Beredning
Valberedningens förslag till beslut presenteras vid kommunfullmäktiges
sammanträde.

Förslag till beslut
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt framlagt förslag.
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35 Val av ledamöter och suppleanter m m i
Trelleborgs Hamn AB
Dnr KS 2018/318

Ärendebeskrivning
Partigrupperna har haft en nomineringstid 2018-02-01 till 2018-03-09.
Partigrupperna har inkommit med följande nomineringar för perioden till och med
bolagsstämma 2019:

Ledamöter:
1. Torbjörn Karlsson (S)
2. Jan Isaksson (M)
3. Sven-Ingvar Göransson (SÖS)
4. Torbjörn Lanker (M)

5. Stefan Nilsson
6. Reinhart Teltscher
7. Mats Nilsson

Suppleanter:
1. Anna Nordstrandh (S)
2. Catarina von Blixen-Finecke (M)
3. Johnny Nilsson (S)
4. Leif Sjögren (C)
5. Hans Berg (L)
6. Helmuth Petersén (SD)
7. Bo Hansson (MP)

Till ordförande Torbjörn Karlsson (S)
Till vice ordförande Jan Isaksson (M)

Lekmannarevisorer:
Ruth Nyström-Lundberg (S)
Jan-Eric Anselmsson (C)

46 (54)

Beredning
Valberedningens förslag till beslut presenteras vid kommunfullmäktiges
sammanträde.

Förslag till beslut
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt framlagt förslag.
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36 Val av ledamöter och suppleanter m m i AB
Trelleborgshem
Dnr KS 2018/319

Ärendebeskrivning
Partigrupperna har haft en nomineringstid 2018-02-01 till 2018-03-09.
Partigrupperna har inkommit med följande nomineringar för perioden till och med
bolagsstämma 2019:

Ledamöter:
1. Gerd Klein (S)
2. Mårten Bönnemark (M)
3. Sven Lindkvist (S)
4. Christer Dahlberg (SÖS)
5. Eric Samuelsson (M)
6. Helmuth Petersén (SD)
7. Tommy Bengtsson (C)

Suppleanter:
1. Ingbritt Andersson (S)
2. Marianne Ohrlander (M)
3. Sven Sandgren (S)
4. Marianne Bengtsson (SÖS)
5. Kristoffer Lindstrii (L)
6. Fredrik Trulsson (SD)
7. Kjell Forsberg (MP)

Till ordförande Gerd Klein (S)
Till vice ordförande Mårten Bönnemark (M)

Lekmannarevisorer:
Aina Andersson (MP)
Ina Liljeberg (M)

48 (54)

Beredning
Valberedningens förslag till beslut presenteras vid kommunfullmäktiges
sammanträde.

Förslag till beslut
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt framlagt förslag.

49 (54)

37 Val av ledamöter och suppleanter m m i AB
Visit Trelleborg
Dnr KS 2018/320

Ärendebeskrivning
Partigrupperna har haft en nomineringstid 2018-02-01 till 2018-03-09.
Partigrupperna har inkommit med följande nomineringar för perioden till och med
bolagsstämma 2019:

Ledamöter:
1. Josefin Holmberg (C)
2. Catarina von Blixen-Finecke (M)
3. Kenneth Johansson (S)
4. Eva Höckert (S)
5. Rickard Johansson (SÖS)
6. Lena Bönnemark (M)
7. Mathias Andersson (SD)

Suppleanter:
1. Alf Rosengren (S)
2. Roger Persson (M)
3. Jalila Pollus (S)
4. Annette Ståhlberg (SÖS)
5. Britta Brinck-Nehlin (M)
6. Emelie Karlsson (SD)
7. Anne-Sophie Samnegård (MP)

Till ordförande Josefin Holmberg (C)
Till vice ordförande Catarina von Blixen-Finecke (M)

Lekmannarevisorer:
Arne Björklund (S)
Leif Kristoffersson (SÖS)

50 (54)

Beredning
Valberedningens förslag till beslut presenteras vid kommunfullmäktiges
sammanträde.

Förslag till beslut
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt framlagt förslag.

51 (54)

38 Val av ledamöter och suppleanter m m i
Östersjöterminalen AB
Dnr KS 2018/321

Ärendebeskrivning
Partigrupperna har haft en nomineringstid 2018-02-01 till 2018-03-09.
Partigrupperna har inkommit med följande nomineringar för perioden till och med
bolagsstämma 2019:

Ledamöter:
1. Thomas Westman (S)
2. Eric Samuelsson (M)
3. Solveig Lundgren (S)
4. Alf Christensson (SÖS)
5. Göran Gärtner (M)
6. Helmuth Petersén (SD)
7. Salmoe San Miguel (MP)

Suppleanter:
1. Jonas Gustafsson (S)
2. Göran Persson (M)
3. Anna Karolji (S)
4. Olof Rempe (C)
5. Tim Lundgren (M)
6. Fredrik Trulsson (SD)
7. Lars-Olof Flink (SÖS)

Till ordförande Thomas Westman (S)
Till vice ordförande Eric Samuelsson (M)

Lekmannarevisorer:
Aina Andersson (MP)
Ina Liljeberg (M)

52 (54)

Beredning
Valberedningens förslag till beslut presenteras vid kommunfullmäktiges
sammanträde.

Förslag till beslut
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige
att besluta enligt framlagt förslag.

53 (54)

39 Interpellation från Eric Samuelsson (M) till
Patrik Holmberg (C) ang. byggande i kommunen
Dnr KS 2018/160

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att interpellationen får ställas.

54 (54)

40 Anmälan om inkomna ärenden
Dnr KS 2018/214

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

