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Kommunfullmäktige
Datum

Diarienummer

2019-09-16

KS 2019/485

Tid

Måndagen den 23 september 2019 klockan 18.00

Plats

Parken

Ärenden
Nr

Ärende

Föredragande

1

Justering av protokoll

2

Revisionen: Granskning av kommunens åtgärder för
att upptäcka och förhindra missbruk av
förtroendeställning hos anställda

3

Revisionen: Granskning av verkställigheten av
kommunfullmäktiges beslut

4

Interpellation till Mikael Rubin (M) avseende
Trelleborgs Stadsnät

5

Interpellation till Mikael Rubin (M) avseende
vårdnadsbidrag

6

Interpellation till Mikael Rubin (M) avseende
Trelleborgs Rådhus AB

7

Socialnämndens rapportering av ej verkställda
gynnande beslut inom SoL och LSS kvartal 1 år 2019

8

Anmälan om inkomna ärenden och skrivelser

9

Fyllnadsval av nämndeman i Ystads tingsrätt

10

Fyllnadsval av revisor i kommunrevisionen

11

Fyllnadsval - J F Hellmans donationsfond

12

Kompletterande nämndemannaval 2019

13

Fyllnadsval av ledamot i socialnämnden

14

Fyllnadsval av ersättare i samhällsbyggnadsnämnden

15

Fyllnadsval av ersättare i kultur- och fritidsnämnden

16

Fyllnadsval av ersättare i teknisk servicenämnd

17

Avsägelse av uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige

18

Avsägelse av uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige och ersättare i
bildningsnämnden

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

19

Medborgarförslag - Gratis Padelbanor på Trelleborg
Strand

20

Medborgarförslag - Lokal kommunikation till Grönby

21

Medborgarförslag - Matning av fåglar

22

Medborgarförslag - Trafiksäkerhetshöjande åtgärder
längs 511:an för att skydda kommuninvånarna

23

Kommunledningsförvaltningens organisation

24

Sammanträdestider 2020

25

Rutiner för flaggning i Trelleborgs kommun

26

Lokalförsörjningsplan 2020-2024

27

Avyttring Bösarp 15:2

28

Rivning av föreningsbyggnad - Skegrie 6:94

29

Upprättande av och äskande för exploateringsprojekt
för fastigheterna Köpingeskolan 1 och Pilevallskolan
1

30

Uppförande av uteförskola i Trelleborg

31

Fristadsförfattare – för demokrati och kultur,
medborgarförslag 2013

32

Europeiska nätverket för städer mot rasism uppsägning av medlemskap

33

Samordnad fordonshantering

34

Mikroplast - handlingsplan

35

Kustskydd Trelleborg

36

Föredragning av hanteringen kring uppsägningen av
kommunikationschefen

Föredragande

Glöm inte att meddela om du får förhinder till Daniel Vagland, e-post:
daniel.vagland@trelleborg.se.

Kommunfullmäktige
Håkan Sjöberg (M)
Ordförande

Tid
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Ledamöter
Helmuth Petersén (SD)
Torbjörn Karlsson (S)
Mikael Rubin (M)
Anita Persson (SD)
Anna Nordstrandh (S)
Lars Mikkelä (M)
Anders Ahvander (SÖS)
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 (SÖS)
Marianne Pettersson (S)
Håkan Sjöberg (M), Ordförande
Wictor Olsson (SD)
Andreas Persson (S)
Catharina 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)
Ib Rundqvist (M)
Ismet Dedic (S)
Ann-Marie Flink (SÖS)
Mats Andersson (SD)
Otto von Arnold (-)
Maria Wilhelms (MP)
Eva Höckert (S)
Bo Jönsson (SD)
Fredrik Schlyter (M)
Lennart Höckert (S)
Ulf Carlsten (SD)
Roger Persson (M)
Layal Chidiac (S)
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Thomas Malmqvist (SD)
Mariann Sjöström (C)
Christian Ottergren (SÖS)
Karin Jönsson (KD)
Mårten Bönnemark (M)

Ersättare
Anna Holst (SD)
Oliver Weiland (SD)
Håkan Lerstorp (SD)
Magnus Isgren (SD)
Tomas Olsson (SD)
Andrzej Krugly (SD)
Eva Karlsson (SD)
Jan Lundgren (S)
Cecilia Dahl-Andersson (S)
Paul Lövdahl (S)
Lizian Kyreus (S)
Hans Björklund (S)
Anitha Lata (S)
Linda Hägg (M)
Tim Lundgren (M)
Gunnar Hedin (M)
Eric Samuelsson (M)
Ann Kajson Carlqvist (M)
Britta Brinck-Nehlin (M)
Tom Magnusson (SÖS)
Sven Tilly (SÖS)
Mats Sjöslätt (C)
Mette Hansson (C)
Thomas Nilsson (KD)
Estrid Nimåker (KD)
Kristoffer Larsson Lindstrii (L)
Jonas Ralving (L)
Tomas Tigerschiöld (MP)
Salomé San Miguel Martinez (MP)

Deltagande tjänstemän
Daniel Vagland, Kommunjurist
Fredrik Geijer, Kommundirektör
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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 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.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att till att jämte ordföranden Håkan Sjöberg (M) justera protokollet utse 1 vice
ordförande Hans Norén (KD) och 2 vice ordförande Per Klarberg (SD),
att protokoll från dagens möte justeras den 4 oktober 2019.
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2 Revisionen: Granskning av kommunens
åtgärder för att upptäcka och förhindra
missbruk av förtroendeställning hos anställda
Dnr KS 2019/662

Ärendebeskrivning
Revisorerna har genomfört granskning av kommunens åtgärder för att upptäcka
och förhindra missbruk av förtroendeställning hos anställda.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att med godkännande lägga revisorernas rapport och nämndernas svar till
handlingarna.
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3 Revisionen: Granskning av verkställigheten av
kommunfullmäktiges beslut
Dnr KS 2019/663

Ärendebeskrivning
Revisorerna har genomfört granskning av verkställigheten av kommunfullmäktiges
beslut.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att med godkännande lägga revisorernas rapport och kommunstyrelsens svar till
handlingarna.
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4 Interpellation till Mikael Rubin (M) avseende
Trelleborgs Stadsnät
Dnr KS 2019/484

Ärendebeskrivning
Anders Ahvander (SÖS) och Christer Dahlberg (SÖS) inkom den 5 juni med en
interpellation ställd till Mikael Rubin (M) avseende Trelleborgs Stadsnät.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att interpellationen får ställas.
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5 Interpellation till Mikael Rubin (M) avseende
vårdnadsbidrag
Dnr KS 2019/366

Ärendebeskrivning
Patrik Holmberg (C) inkom den 11 april med en interpellation ställd till Mikael
Rubin (M) avseende vårdnadsbidrag.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att interpellationen får ställas.
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6 Interpellation till Mikael Rubin (M) avseende
Trelleborgs Rådhus AB
Dnr KS 2019/564

Ärendebeskrivning
Ola Olsson (C) inkom den 17 juli med en interpellation ställd till Mikael Rubin (M)
avseende Trelleborgs Rådhus AB.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att interpellationen får ställas.
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7 Socialnämndens rapportering av ej verkställda
gynnande beslut inom SoL och LSS kvartal 1 år
2019
Dnr KS 2019/520

Ärendebeskrivning
Från socialnämnden föreligger rapportering av ej verkställda gynnande beslut inom
SoL och LSS kvartal 1 år 2019.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att godkänna rapporten.
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8 Anmälan om inkomna ärenden och skrivelser
Dnr KS 2019/556

Ärendebeskrivning
Efter den 17 juni 2019 har det till kommunfullmäktige inkommit följande ärenden
och skrivelser som ännu inte underställts kommunfullmäktiges prövning:
- Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige, Jonas Ralving (L)
- Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige, Tim Lundgren (M)
- Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige, Mårten Bönnemark (M)
och Linda Hägg (M)
- Information om SKL:s ordinarie kongress 27-28 nov 2019

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att lägga rapporten till handlingarna.
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9 Fyllnadsval av nämndeman i Ystads tingsrätt
Dnr KS 2019/563

Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna nominerar Ann-Christin Dahlgren (S) till ny nämndeman i
Ystads tingsrätt efter avlidna nämndemannen Carina Nilsson (S).

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att utse Ann-Christin Dahlgren (S) till nämndeman i Ystads tingsrätt.
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10 Fyllnadsval av revisor i kommunrevisionen
Dnr KS 2019/594

Ärendebeskrivning
Kristdemokraterna nominerar Alexander Mattebo (KD) till vakanshållen plats som
revisor i kommunrevisionen.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att utse Alexander Mattebo (KD) till revisor i kommunrevisionen.
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11 Fyllnadsval - J F Hellmans donationsfond
Dnr KS 2019/558

Ärendebeskrivning
Moderaterna nominerar Roland Larsson (M) till vakanshållen plats som ledamot i J
F Hellmans donationsfond.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att utse Roland Larsson (M) till ledamot i J F Hellmans donationsfond.
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12 Kompletterande nämndemannaval 2019
Dnr KS 2019/234

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige utsåg den 17 juni nämndemän till Ystads tingsrätt för
mandatperioden 2020-2023. Ystads tingsrätt meddelade den 20 augusti att
fördelningen av nämndemannauppdrag mellan de sju kommuner som ingår i
domstolens upptagningsområde (domsaga) beräknats på gammal
befolkningsstatistik. Enligt domstolens uppdaterade fördelning ska Trelleborgs
kommun utse ytterligare 2 nämndemän, så att det totala antalet nämndemän från
Trelleborgs kommun uppgår till 23.
Vid en proportionerlig fördelning av de två nämndemannauppdragen tillfaller ett
uppdrag M, KD, SD och ett uppdrag S, C, L, MP, SÖS.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att utse N.N. och N.N. till nämndemän i Ystads tingsrätt för mandatperioden 20202023.
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13 Fyllnadsval av ledamot i socialnämnden
Dnr KS 2019/562

Ärendebeskrivning
Kenneth Lundgren (SÖS) har i skrivelse till kommunen avsagt sig uppdraget som
ledamot i socialnämnden.
Söderslättspartiet nominerar Rose-Marie Jacobsson (SÖS) till uppdraget som
ny ledamot i socialnämnden.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att godkänna avsägelsen, samt
att utse Rose-Marie Jacobsson (SÖS) till ledamot i socialnämnden.

18 (40)

14 Fyllnadsval av ersättare i
samhällsbyggnadsnämnden
Dnr KS 2019/664

Ärendebeskrivning
Anne-Sophie Samnegård (MP) har i skrivelse till kommunen avsagt sig uppdraget
som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden.
Miljöpartiet nominerar Gull-Britt Persson (MP) till uppdraget som ny ersättare i
samhällsbyggnadsnämnden.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att godkänna avsägelsen, samt
att utse Gull-Britt Persson (MP) till ersättare i samhällsbyggnadsnämnden.
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15 Fyllnadsval av ersättare i kultur- och
fritidsnämnden
Dnr KS 2019/613

Ärendebeskrivning
Sara Hansen (MP) har i skrivelse till kommunen avsagt sig uppdraget som ersättare
i kultur- och fritidsnämnden.
Miljöpartiet nominerar Britten Morän Jystrand (MP) till uppdraget som ny ersättare
i kultur- och fritidsnämnden.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att godkänna avsägelsen, samt
att välja Britten Morän Jystrand (MP) till ersättare i kultur- och fritidsnämnden.

20 (40)

16 Fyllnadsval av ersättare i teknisk
servicenämnd
Dnr KS 2019/559

Ärendebeskrivning
Jonas Ralving (L) har i skrivelse till kommunen avsagt sig uppdraget som ersättare
i teknisk servicenämnd.
Liberalerna nominerar Olof Blennhede (L) till uppdraget som ny ersättare i teknisk
servicenämnd.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att godkänna avsägelsen, samt
att utse Olof Blennhede (L) till ersättare i teknisk servicenämnd.
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17 Avsägelse av uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige
Dnr KS 2019/591

Ärendebeskrivning
Otto von Arnold (-) har i skrivelse till kommunen avsagt sig uppdraget som
ledamot i kommunfullmäktige.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att godkänna avsägelsen, samt
att hos länsstyrelsen begära sammanräkning för att utse ny ledamot.
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18 Avsägelse av uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige och ersättare i
bildningsnämnden
Dnr KS 2019/557

Ärendebeskrivning
Ib Rundqvist (M) har i skrivelse till kommunen avsagt sig uppdraget som ledamot i
kommunfullmäktige och uppdraget som ersättare i bildningsnämnden.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att godkänna avsägelsen, samt
att hos länsstyrelsen begära sammanräkning för att utse ny ledamot i
kommunfullmäktige.
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19 Medborgarförslag - Gratis Padelbanor på
Trelleborg Strand
Dnr KS 2019/646

Ärendebeskrivning
Den 8 augusti inkom medborgarförslaget Gratis Padelbanor på Trelleborg Strand,
se nedan. Medborgarförslaget fick 98 röster under omröstningsperioden.
”Sporten padel växer med enorm fart i Sverige i rådande stund. Allt fler upptäcker
sporten som kan utövas av såväl ung som gammal. Man träffar en massa trevliga
människor, och det är lätt att lära sig. Det kan ta flera år att lära sig spela tennis,
men i padel är man igång med en gång. En perfekt sport för föräldrar att
exempelvis spela tillsammans med barnen.
Idag har Trelleborg två inomhushallar för padel, men saknar utomhusbanor. Där
det idag finns två tennisbanor vid Trelleborg Strand/Dalabadet, finns det utrymme
att också anlägga ex. två utepadelbanor med samma förutsättningar till gratis spel
utan krav på bokning, medlemskap eller annat. Detta koncept har implementerats
på andra orter i Sverige, bl.a i Stockholm och fungerar mycket bra med stort
framgång. Ex: http://www.battrestadsdel.se/hagersten-liljeholmen/vinterviken/nyapadeltennisen-poppis/
Placeringen vid Trelleborg Strand är också strategiskt bra med tanke på den
nysatsning som görs med ny arrendator. Utökande av möjliga aktiviteter gör
området och campingen mer attraktivt för både lokala invånare och turister.
Kostnaden för anläggning av gratis utepadelbanor borde vara liten i jämförelse med
det positiva som det för med sig - för barn och ungdomar, men även äldre - som får
möjlighet att prova denna sport och aktivera sig vidare i klubbar och annan
padelverksamhet i kommunen.
Låt Trelleborg gå i spetsen för padelns framfart i Sverige!”

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att överlämna besvarande av medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden
efter samråd med teknisk servicenämnd.
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20 Medborgarförslag - Lokal kommunikation till
Grönby
Dnr KS 2019/560

Ärendebeskrivning
Den 24 juni inkom medborgarförslaget Lokal kommunikation till Grönby, se
nedan. Medborgarförslaget fick 182 röster under omröstningsperioden.
”För att vi som bor på landsbygden ska kunna aktivt delta i den hållbara
miljöutvecklingen vill vi sätta fokus på möjligheterna till allmänna
kommunikationer. Idag är bilen det enda transportmedlet som ger oss möjlighet att
mötas, handla, delta på kulturella aktiviteter och att ta oss till våra arbeten. Inom en
överskådlig framtid kommer bilen som det enda transportmedlet bli betydligt
dyrare att använda och skapa en allt mer isolerad situation för de som inte har
tillgång till allmänna kommunikationer som buss och tåg. Grönby Byalag vill
därför invitera till en politisk diskussion om möjligheterna till att – över
kommungränserna – verka för att det kopplas allmänna bussförbindelser ända fram
till Grönby och vidare till den förhoppningsvis realistiska möjligheten att de
regionala Pågatågen också stannar vid Börringe Station. Ett konkret
diskussionsämne vid trepartsmötena mellan Trelleborgs Kommun, Region Skåne
och Bergkvara Buss. Idag stoppar bussförbindelsen i Anderslöv, men skulle med
relativt små medel och turändringar, förflytta sista stopp till Grönby. Om det
dessutom finns en tvärförbindelse från Anderslöv/Grönby till Börringe Station
skulle möjligheterna till allmänna transporter till stora delar av Skåne öka
väsentligt. En cykelväg mellan Grönby och Anderslöv bör läggas in i kommunens
planering. Pensionärerna i Grönby har fått, som alla andra pensionärer i
Trelleborgs kommun, ett JoJo-kort som ger gratis kommunikation i centrala
Trelleborg. Ett fint initiativ som dessvärre fortfarande innebär att vi i Grönby måste
ta bilen för att komma till de kommunikationer kortet omfattar. För att förstärka
vårt medborgarförslag och verifiera att kravet gott stämmer in med kommunens
policy: Punkt 2. Tillgänglighet, service och kommunikationer; ”Den attraktiva
livsmiljön”. ”Kommunen utvecklar närtrafiken tillsammans med boende, idéburen
sektor och Skånetrafiken”.”

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att överlämna besvarande av medborgarförslaget till kommunstyrelsen.
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21 Medborgarförslag - Matning av fåglar
Dnr KS 2019/647

Ärendebeskrivning
Den 12 augusti inkom medborgarförslaget Matning av fåglar, se nedan.
Medborgarförslaget fick 74 röster under omröstningsperioden.
”Hej! Såg denna skylt uppsatt i Friluftsgård på Torups anslagstavla. Kan ni inte
sätta upp sådana skyltar i parken och runt Flaningen?”

Beredning
Bild på aktuell skylt ligger som bifogad handling.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att överlämna besvarande av medborgarförslaget till teknisk servicenämnd.
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22 Medborgarförslag - Trafiksäkerhetshöjande
åtgärder längs 511:an för att skydda
kommuninvånarna
Dnr KS 2019/667

Ärendebeskrivning
Den 13 september inkom medborgarförslaget Trafiksäkerhetshöjande åtgärder
längs 511:an för att skydda kommuninvånarna, se bilaga.
Medborgarförslaget inkom i pappersformat med fler än 500 namnunderskrifter till
stöd för förslaget.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att överlåta besvarandet av medborgarförslaget till kommunstyrelsen.
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23 Kommunledningsförvaltningens organisation
Dnr KS 2019/499

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-17 §236 om ny nämnds- och
förvaltningsorganisation för mandatperioden 2019-2022. Den nya organisationen
svarar mot det framtida behovet av en demokratiskt förankrad, rationellt utformad
och effektiv lednings- och styrningsstruktur och Kommunstyrelsens strategiska
styr- och ledningsförmåga stärks. Arbetet med att verkställa de beslutade
organisationsförändringarna pågår.
Den nya nämnds- och förvaltningsorganisationen motiverar en översyn och
förstärkning av de kommunövergripande ledningsfunktionerna även inom
tjänstemannaorganisationen. I fokus ligger att den politiska organisationen ska ges
ett professionellt stöd med rätt kompetens och god kvalitet i rätt tid. Detta kräver
en enhetlig och tydlig samt samlad och effektiv kommunövergripande
ledningsorganisation.
För att ytterligare stärka kommunstyrelsens och kommunledningsförvaltningens
roll i att strategiskt leda, styra och samordna kommunens verksamheter mot
uppsatta mål och visioner föreligger nu förslag om nya organisationsförändringar
som innebär att verksamheter av operativ karaktär flyttas till andra nämnder.
Kommunledningsförvaltningens nya organisation samt förslag till
organisationsförändringar steg 2 redovisas i bifogad tjänsteskrivelse.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna förslag till förändringar i steg 2 för genomförande per 2020-01-01,
att reglementen justeras med ansvarsområden därefter, samt
att beslutet återrapporteras till kommunfullmäktige i januari 2020.

28 (40)

24 Sammanträdestider 2020
Dnr KS 2019/444

Ärendebeskrivning
Föreligger förslag till sammanträdestider för kommunfullmäktige under 2020.
Hänsyn är taget till regionfullmäktiges sammanträden samt till skolornas sportlov,
påsklov och höstlov.
Ett extra sammanträde med kommunstyrelsen är inlagt i juni för hantering av
ärenden där beslut fattas i kommunstyrelsen utan att ärendet går vidare till
kommunfullmäktige.
Ett extra sammanträde med kommunstyrelsen är inlagt den 21 oktober för
upprättande av budget innan oktober månads utgång.
Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder varannan vecka. Vartannat möte
bereder ärenden inför kommunstyrelsen och vartannat möte behandlar ärenden som
arbetsutskottet kan besluta på delegation samt föredragningar inom
kommunstyrelsens ansvarsområden. Beredningssammanträden för arbetsutskottet
ligger på onsdagar medan sammanträden för delegationsbeslut och föredragningar
ligger på torsdagar.
För att kunna upprätthålla en smidig och effektiv beslutsprocess är det viktigt att
nämnder och utskott planerar sina sammanträden utifrån kommunfullmäktiges
sammanträden och beredningsordning.

Beredning
Kommunstyrelsen beslutade 2019-09-04 att fastställa sammanträdestiderna för
kommunstyrelsen enligt förslaget.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa sammanträdestider för kommunfullmäktige enligt förslaget, samt
att anmoda nämnder och utskott att planera sina sammanträden så att
kommunfullmäktiges arbetsprocess kan hållas.
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25 Rutiner för flaggning i Trelleborgs kommun
Dnr KS 2017/587

Ärendebeskrivning
Flaggning är ett traditionellt sätt att visa uppmärksamhet vid speciella tillfällen och
har ett symbolvärde som ger en ökad känsla av samhörighet, deltagande och i
flertal fall – festlighet. Att hissa flaggan vid exempelvis utländska besök, allmänna
flaggdagar och andra högtidliga tillfällen är ett sätt att visa respekt. De allmänna
flaggdagarna är beslutade av Sveriges riksdag.

Beredning
Trelleborgs kommun har hittills saknat rutiner för flaggning på allmänna
flaggstänger vilket har lett till brist på enhetlighet och synpunkter från allmänheten.
På vissa platser flaggas alltid, på andra mer sällan eller aldrig.
Att respektera allmänna flaggdagar uppfattas av allmänheten som en viktig fråga.
På uppdrag av kommundirektören har ett regelverk som omfattar samtliga
flaggstänger tillhörande kommunala byggnader och/eller verksamheter i
Trelleborgs kommun framtagits.
Regelverket innefattar rutiner för flaggning i Trelleborgs kommun och tydliggör
bland annat på vilket sätt och med vilka flaggor kommunala flaggstänger får
prydas, vem som bär ansvar för underhållet av de kommunala flaggstängerna och
vem som har rätt att besluta när flaggning skall ske. Regelverket innehåller
även rekommendationer för när flaggan skall hissas och halas, samt datum för
allmänna flaggdagar.
Regelverket innehållande rutiner för flaggning i Trelleborgs kommun biläggs i
separat dokument.
--Komplettering av Rutiner för flaggning i Trelleborgs kommun har gjorts i enlighet
med kommunstyrelsens beslut den 4 september.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta Rutiner för flaggning i Trelleborgs kommun.
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26 Lokalförsörjningsplan 2020-2024
Dnr KS 2019/372

Ärendebeskrivning
I enlighet med tidigare reglemente hade servicenämnden ansvaret för att upprätta
en lokalförsörjningsplan.
Tekniska servicenämnden beslutade 2019-04-10 att godkänna bifogad
Lokalförsörjningsplan 2020 - 2024 inklusive strategisk inriktning samt att
översända bifogad Lokalförsörjningsplan 2020 - 2024 inklusive strategisk
inriktning till kommunstyrelsen.
Syftet med lokalförsörjningsplan är att ge en helhetsbild över kommunens totala
nyttjande av lokaler. Planen ska ge en samlad bild av de behov som
kärnverksamheterna har för sina verksamheter och redovisa förändrade behov av
lokaler under planperioden.

Beredning
Kommunledningsförvaltningen som via kommunstyrelsen blir den förvaltning som
framledes ska upprätta den årliga lokalförsörjningsplanen anser att den plan som
serviceförvaltningen lyft fram saknar vissa delar som måste kompletteras. För att få
till en bredare och mer genomarbetad lokalförsörjningsplan kommer
kommunledningsförvaltningen att tillsammans med berörda förvaltningar och med
externt stöd arbeta fram en ny mer omfattande lokalförsörjningsplan, som även ska
omfatta en längre tidsperiod. Med anledning av den expansiva nybyggnation som
pågår och kommer att pågå över en längre tid, är det viktigt att få en mer
omfattande bild över vilka lokalbehov som kommunens olika verksamheter
kommer att ha över tid och i vilken omfattning kommunen måste avsätta
investeringar och driftmedel eller upphandla hyreskontrakt för att klara av
utbyggnadsbehovet. Därav är det berättigat att göra en lokalförsörjningsplan som
avser en period om 20 år.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att lägga lokalförsörjningsplan 2020-2024 till handlingarna, samt
att ge kommundirektören i uppdrag att återkomma med en ny lokalförsörjningsplan
för perioden 2020—2040 till kommunfullmäktige senast 31 mars 2020.
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27 Avyttring Bösarp 15:2
Dnr KS 2019/541

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2015-09-28, genom brådskande ordförandebeslut, att
förvärva fastigheten Bösarp 15:2. Trelleborgs kommun var och är i akut behov av
fastighet för barnboende enligt LSS.
Inköpspriset på fastigheten var 2 995 000 kronor. En viss anpassning av fastigheten
behövdes för att ta fastigheten i bruk.

Beredning
Då förutsättningarna för att bedriva LSS verksamhet i byggnaderna krävde större
omfattande ombyggnationer för att leva upp till rätt krav, står byggnaderna tomma
och någon annan användning har inte identifierats. Fastigheten föreslås därför
att avyttras.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att via mäklare avyttra Bösarp 15:2.
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28 Rivning av föreningsbyggnad - Skegrie 6:94
Dnr KS 2019/467

Ärendebeskrivning
Trelleborgs kommun förvärvade 2018-02-28 fastigheterna Skegrie 6:94 och 6: 66
från Altona IF. På fastigheten Skegrie 6:94 finns en föreningslokal med källare
som är i dåligt skick efter upprepade vattenskador. Vid
samhällsbyggnadsförvaltningens tillsynsbesök 2018-06-20 gjorde man
bedömningen att fastigheten är opassande för vistelse och inte bör användas som
samlingslokal på grund av förhöjda fukthalter och mögelpåväxt. Det krävs åtgärder
innan lokalen kan användas som samlingslokal där människor kan vistas utan risk
för deras hälsa.
Tekniska servicenämnden beslutade 2019-02-13; att ej riva Skegrie 6:94 samt att
hyra ut lokalen intill dess ny plan för fastigheten gäller därefter riva.
Övrig bakgrund i ärendet redovisas i bifogad tjänsteskrivelse.

Beredning
Kommunledningsförvaltningen anser att kommunstyrelsen fattat beslut om att
förvärva ovan rubricerad fastighet för framtida exploatering och inte fattat beslut
om att förvalta och hyra ut fastigheten fram tills att ny detaljplan vunnit laga kraft.
Kommunledningsförvaltningen åberopar den tillsyn som gjorts av fastigheten och
som påtalar behovet av investeringar i olika åtgärder, som krävs för att ställa
lokalerna i ordning för uthyrning till annan verksamhet.
Kommunledningsförvaltningen finner det påkallat att kommunstyrelsen under sin
uppsiktsplikt (KL 6:1) initierar ett ärende till kommunfullmäktige för att förmå
teknisk servicenämnd att följa syftet med förvärvet samt för dess genomförande
äska om medel för rivning.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att uppdra åt teknisk servicenämnd att snarast utföra rivningen av fastigheten
Skegrie 6:94, samt
att anslå 250 000 kronor ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader för
rivning av byggnaden på Skegrie 6:94.
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29 Upprättande av och äskande för
exploateringsprojekt för fastigheterna
Köpingeskolan 1 och Pilevallskolan 1
Dnr KS 2019/571

Ärendebeskrivning
Trelleborgs kommun och Hemsö Borstahusen Fastigheter AB har upprättat
markreservationsavtal avseende del av Köpingeskolan 1 och Pilevallsskolan 1, se
bilaga 1. Hemsö Borstahusen Fastigheter AB avser att uppföra skola, förskola och
idrottshall inom områdena. För översiktskarta, se bilaga 2.

Beredning
I bifogad tjänsteskrivelse redovisas bakgrund, ekonomi, kalkyl och tidplan.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att upprätta ett exploateringsprojekt för fastigheterna Köpingeskolan 1 och
Pilevallskolan 1, samt
att för planering, detaljplaneändringar och undersökningar skall 400 tkr för 2019
anslås från Kommunstyrelsens oförutsedda investeringar och 400 tkr anslås i
exploateringsbudget 2020.
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30 Uppförande av uteförskola i Trelleborg
Dnr KS 2017/1265

Ärendebeskrivning
Moderaterna föreslog 2018, genom Mikael Rubin och Lars Mikkelä, att
Bildningsförvaltningen skulle ges i uppdrag att ta fram underlag för att etablera en
uteförskola snarast. Kommunstyrelsen skickade ärendet på remiss till
bildningsnämnden som 2018-05-31 beslöt att föreslå kommunstyrelsen att avslå
förslaget att ge bildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram underlag för etablering
av en uteförskola, att behov och möjligheter samt efterfrågan av en uteförskola bör
utredas närmare som en del av bildningsförvaltningens långsiktiga lokalbehov samt
att en sådan utredning redovisar aktuell forskning kring uteförskolor, undersöker
intresset hos vårdnadshavare samt på ett lämpligt sätt involverar barn i förskolan.
Vidare ärendebeskrivning redogörs i bilagd tjänsteskrivelse.

Beredning
Kommunledningsförvaltningen har tidigare gjort bedömningen att en uteförskola är
ett bra komplement till övrigt utbud i Trelleborgs kommun. Perspektivet förstärks
av att vårdnadshavare i Trelleborgs kommun till övervägande del är positiva till ett
sådant alternativ. Bildningsnämnden beslutar att förvaltningen ska ta med frågan i
nämndens lokalförsörjningsarbete, vilket kan resultera i att en uteförskola i
praktiken dröjer och otydlighet kvarstår gällande huruvida Trelleborgs kommun
ska tillhandahålla detta alternativ för kommuninnevånare eller ej.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att uppdra åt Teknisk servicenämnd att i samverkan med Bildningsnämnden
uppföra uteförskolor som ett komplement till den ordinarie förskoleverksamheten,
att uppdra åt Bildningsnämnden att lägga en beställning hos Teknisk servicenämnd
att under 2019 utreda alternativa platser för uteförskolor i tätorten och byarna, samt
att uppdra åt Teknisk servicenämnd att i samverkan med Bildningsnämnden
uppföra den första uteförskolan i tätorten så snart som möjligt, dock senast under år
2021.
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31 Fristadsförfattare – för demokrati och kultur,
medborgarförslag 2013
Dnr KS 2013/624

Ärendebeskrivning
Förslagsställaren inkom 2013 med ett medborgarförslag om att Trelleborgs
kommun ska bli Sveriges sjunde författarfristad. Förslaget motiveras
huvudsakligen med att vi i Sverige ofta tar yttrandefriheten för given, när
journalister och författare i andra länder dör för att de utnyttjar denna mänskliga
rättighet. Trelleborgs invånare kan visa sitt stöd genom att kommunen ger en
journalist, författare eller dramatiker en fristad i två år för att kunna leva och
fortsätta arbeta med sitt skrivande i trygghet.

Beredning
Beredning av ärendet redovisas i bifogad tjänsteskrivelse.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att besvara medborgarförslaget med att kommunen inte kommer att gå vidare
med förslaget då det innebär ett alltför omfattande och långtgående ekonomiskt
åtagande.
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32 Europeiska nätverket för städer mot rasism uppsägning av medlemskap
Dnr KS 2019/498

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade i februari 2014 (KS 2013/677) att Trelleborgs
kommun skulle ansöka om att ansluta sig till det europeiska nätverket för städer
mot rasism; ECCAR. Trelleborgs kommun har sedan slutet av 2014 varit medlem.
Sedan samma år har Trelleborg kommun även ingått i ett svenskt ECCAR-nätverk
som samordnas av SKL. Ansökan till det svenska nätverket undertecknades av
kommunstyrelsens dåvarande ordförande, se bilaga.

Beredning
Medlemskapet är förbundet med ett åtagande att arbeta i enlighet med koalitionens
tiopunktsprogram mot rasism. I dagsläget är ca 140 städer med i ECCAR, varav 11
svenska städer. Medlemsavgiften är 500 euro per år.
Tiopunktsprogrammet omfattar städernas olika kompetensområden såsom
utbildning, bostäder och sysselsättning samt kultur och idrott.
Tiopunktsprogrammet presenteras i bilagd tjänsteskrivelse.
Koalitionsstäderna har åtagit sig att integrera handlingsplanen i sina kommunala
strategier och planer. Medlemsstäderna rapporterar arbetet enligt
tiopunktsprogrammet till ECCARs sekretariat. Trelleborgs kommun lämnade in sin
första rapport till ECCAR våren 2018. Då utlovade ECCAR återkoppling på
rapporten, vilket dock inte skedde. Trelleborgs kommun har hittills inte aktivt
deltagit i europeiska ECCAR, t.ex. har kommunen inte deltagit på de konferenser
som ECCAR arrangerar. Det finns inte någon utsedd förtroendevald som ska delta
på dessa konferenser. Det är ej heller beslutat vilken/vilka tjänstepersoner som ska
vara representerade på konferenserna. Budget för deltagande saknas. Då
Trelleborgs kommun inte aktivt deltar är frågan om det är meningsfullt att fortsätta
ingå i europeiska ECCAR-nätverket.
Vidare redogörelse för ärendet återfinns i bilagd tjänsteskrivelse.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att Trelleborgs kommun från och med 2020 avsäger sig medlemskapet i europeiska
ECCAR.
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33 Samordnad fordonshantering
Dnr KS 2015/1008

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-27 § 254 att uppdra åt servicenämnden att
införa en kommunövergripande samordning av fordonsflottan i enlighet med
servicenämndens reglemente att ”ansvara för kommunens bilpool” i egen regi,
samt att servicenämnden skulle återkomma till kommunfullmäktige senast juni
2019 med återrapportering innehållande utvärdering av införandet.
Teknisk servicenämnd beslutade 2019-04-10 § 63 om återrapport för införandet av
samordnad fordonshantering. Föreligger förslag till delåterrapport till
kommunfullmäktige.

Beredning
Serviceförvaltningen lämnade en delrapportering av det inledande arbetet med att
samordna fordonshanteringen inom Trelleborgs kommun vilket skett ur ett
administrativt perspektiv. Införandeperioden har tidsmässigt konstaterats varit för
kort för att dra lärdom av samtliga effektiviseringsmöjligheter och
verksamhetsbehov varför projektet inte kan anses vara fullt infört ännu.
Det har bl a uppkommit frågeställningar kring olika typer av kringtjänster i
samband med överlämningen av fordonen. Vidare kommer en upphandling av lätta
fordon upp till 3,5 ton att genomföras där alternativ på standardfordon kommer att
erbjudas för att effektivisera hantering och användandet.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna delrapporteringen av införandet av Samordnad fordonshantering,
samt
att förlänga projektet för införande under 2019 med slutlig återrapportering till
kommunfullmäktige i december 2019.
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34 Mikroplast - handlingsplan
Dnr KS 2018/485

Ärendebeskrivning
Handlingsplan för att minska spridningen av mikroplaster i Trelleborgs kommun –
Projekt mikroplaster, skickades på remiss till samtliga nämnder och kommunala
bolag under våren 2018. Kommunstyrelsen yttrade sig 2018-05-30 KS §180.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade om reviderad version 2018-08-14 (SBN
2018/104 § 137). Kommunstyrelsen beslutade att återremittera handlingsplanen till
samhällsbyggnadsnämnden för komplettering av beskrivning av kostnader för
genomförande. 2018-11-07 §307. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-1218 (§217) att skicka handlingsplanen på remiss till samtliga nämnder och bolag för
inhämtning av kostnadsberäkning. Kommunstyrelsen yttrade sig gällande
kostnadsberäkning 2019-04-03 KS §88. Föreligger nu slutligt förslag till
Handlingsplan för beslut i kommunfullmäktige.

Beredning
Syftet med handlingsplanen är att starta upp det lokala arbetet med att minska och
begränsa spridningen av mikroskräp, mikroplaster och farliga kemiska ämnen till
miljön i Trelleborgs kommun. Spridningen av mikroskräp, mikroplaster och farliga
kemiska ämnen i miljön anses vara ett av de största hoten mot en ekologiskt hållbar
utveckling. Handlingsplanen har sin grund i bland annat det nationella
miljökvalitetsmålet Giftfri miljö och de lokalt antagna miljömålen. Dessutom finns
även kemikaliefrågor integrerade i 8 av de 17 globala målen för Agenda 2030.
Handlingsplanen är även ett led i arbetet med en Lokal Kemikalieplan för
Trelleborgs kommun som är under framtagande. Handlingsplanen består i
huvudsak av tre delar; en inledande del, flertalet delprojekt med tillhörande
åtgärder och avslutningsvis en beskrivande del som förklarar varför vi ska arbeta
med att ta bort mikroplaster från miljön. Handlingsplanen innehåller också
kostnadsberäkningar för genomförandet.
För genomförande anger handlingsplanen olika tidshorisonter för genomförande
med start 2018 och sluttider 2020 och 2025 beroende på åtgärd. Det är viktigt att
tidsplan och ansvar tydliggörs i ledningssystemet för att säkerställa att uppföljning
kan göras. Rimligtvis uppdateras tidplanen till att starta 2019 med sluttider 2021
och 2026.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta handlingsplanen,
att budget för genomförande hanteras i budgetberedningen årligen, samt
att samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att följa upp handlingsplanen och
årligen rapportera arbetet till kommunfullmäktige i samband med
årsredovisningen.
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35 Kustskydd Trelleborg
Dnr KS 2017/1129

Ärendebeskrivning
Moderaterna och Kristdemokraterna har identifierat strandfodring som en
prioriterad punkt för mandatperioden. En förvaltningsövergripande arbetsgrupp har
därför arbetat fram ett underlag för att kunna genomföra det. Teknisk servicenämnd
beslutade 2019-06-12 §82 att föreslå kommunfullmäktige besluta att med start år
2019 starta upp planeringsarbetena för kustskydd, att anslå 4,2 mnkr i driftsanslag
för ovannämnda arbete, punkt 1-13 varav 0,7 mnkr år 2019, 1,0 mnkr år 2020, 1,5
mnkr år 2021 och 1,0 mkr år 2022 samt, att årligen anslå 0,2 mnkr i driftsanslag för
löpande kontrollprogram åren 2019 – 2023, sammanlagt 1,0 mnkr.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att till Kommunstyrelsen anslå 4,2 mnkr i driftsanslag för ovannämnda arbete,
punkt 1-13 varav 0,7 mnkr år 2019, 1,0 mnkr år 2020, 1,5 mnkr år 2021 och 1,0
mkr år 2022,
att årligen anslå 0,2 mnkr i driftsanslag för löpande kontrollprogram åren 2019 –
2023, sammanlagt 1,0 mnkr,
att finansiering 2019 med totalt 0,9 mnkr sker genom kommunstyrelsens anslag för
oförutsedda kostnader,
att finansiering för 2020-2023 hanteras i budgetberedningen, samt
att arbetet samordnas av kommunstyrelsen för uppföljning och redovisning och
genomförs i delar av teknisk servicenämnd i enlighet med föreslagen plan.

40 (40)

36 Föredragning av hanteringen kring
uppsägningen av kommunikationschefen
Dnr KS 2019/660

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 4 september att hanteringen av
kommunikationschefens uppsägning ska föredras i kommunfullmäktige den 23
september.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att notera informationen.

