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Plats och tid

Sessionssalen kl. 13.00–16.00

Beslutande

Torbjörn Karlsson (S), Ordförande
Jan Isaksson (M) ej § 168
Bertil Larsson (SÖS), Vice ordförande
Emil Samnegård (MP)
Mikael Rubin (M) ej § 168
Helmuth Petersén (SD) ej § 168
Patrik Holmberg (C)
Henrik Silfverstolpe (L) ej § 168
Lennart Höckert (S)
Jan Larsson (--) ej § 168
Anita Persson (SD) ej § 168

Tjänstgörande ersättare

Sven Lindkvist (S) ersätter Veronica Larsson (S)
Britta Brinck-Nehlin (-) ersätter Anna Nordstrandh (S) ej § 168
Layal Chidiac (S) ersätter Anna Nordstrandh (S) och Britta Brinck-Nehlin
(-) under § 168

Ersättare

Mathias Andersson (SD) ej § 168
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Lars Mikkelä (M) ej § 168

Övriga

Fredrik Geijer, Kommundirektör, Klg
Ingrid Wall, Kommunikationschef, Klg ej § 168
Mia Ideström, Kommunsekreterare, Klg
Ester Alavei, Blivande förvaltningschef, Bildningsförvaltningen, § 167
Mats Linderholm, Fastighetsstrateg, Klg, § 198
Michel El-Dabh, Systemchef, Klg, § 169
Mattias Wikner, Kvalitetschef, Klg, § 168
Jörgen Nilsson, VD Trelleborgs Hamn AB, § 196
Hans-Åke Lindvall, Tf Ekonomichef, Klg
Mötet ajourneras mellan 14.00-14.05, 14.43-14.51 samt 15.20-15.44.
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ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutande organ

Kommunstyrelsen

Datum då anslaget sätts upp
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Kommunledningsförvaltningen, Algatan 13, Trelleborg

Underskrift
Mia Ideström
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§ 165 Upprop
Ärendebeskrivning
Kommunsekreteraren genomför upprop. Sven Lindkvist (S) ersätter Veronica
Larsson (S) och Britta Brinck-Nehlin (-) ersätter Anna Nordstrandh.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan
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§ 166 Fastställande av föredragningslista samt
justering av protokoll
Ärendebeskrivning
Mikael Rubin (M) och Bertil Larsson (SÖS) föreslås jämte ordföranden
justera kommunstyrelsens protokoll den 5 juni 2018 på
kommunledningsförvaltningen.

Beredning
Ordförande Torbjörn Karlsson (S) meddelar att ärende § 171 samt § 199 utgår.
Paragraferna behandlas under mötet i ordningen 165, 166, 198, 169, 167, 170, 172181, 196, 182-195, 197 samt 168.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att kommunstyrelsens protokoll justeras den 5 juni 2018 på
kommunledningsförvaltningen, samt
att fastställa dagordningen enligt utsänt förslag med förändringarna att § 171 och §
199 utgår.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan
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§ 167 Kommundirektören informerar
Ärendebeskrivning
Kommundirektören informerar om aktuella frågor.
Nya förvaltningschefen för bildningsförvaltningen presenterar sig.
Ärendet om Thysells är klart och ska vidare till kommunfullmäktige.
Överenskommelse mellan Trelleborgs Hamn AB och Trelleborgs kommun föreslås
avtalas.
Kommundirektören och kommunikationschefen har träffat Trelleborgs Allehanda
för att utveckla relationen mellan tidningen och kommunen.
Rekrytering av ny förvaltningschef bildningsförvaltningen samt rekrytering av ny
ekonomichef är klart. Ekonomichefen tillträder 1 augusti.
Näringslivsstrategen får förlängd tjänst. Kommunstyrelsens arbetsutskott, som
även fungerar som näringslivsutskott, har godkänt detta.
SKL håller ett webbinarium 19 juni kl 9.30 om hot, hat och våld mot
förtroendevalda.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att notera informationen.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan
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§ 168 Workshop - Budgetförslag 2019-2021
effektmål
Dnr KS 2018/564

Ärendebeskrivning
Kvalitetschefen håller i en workshop kring budgetförslag 2019-2021 och effektmål.

Beredning
Mötet diskuterar föreslagna effektmål och dess innehåll och betydelse. Efter
diskussion enas mötet om att notera informationen och att tjänstepersoner från
kommunledningen och politiker måste träffas igen för att ytterligare diskutera de
aktuella effektmålen.

Yrkande
Patrik Holmberg (C) yrkar på att mötet ajournerar sig.

Beslutsgång
Mötet bifaller Patrik Holmbergs yrkande. Mötet ajournerar sig mellan 15.20-15.44.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att notera informationen.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan
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§ 169 IT-utveckling i Trelleborgs kommun
Dnr KS 2018/566

Ärendebeskrivning
Trelleborgs kommun har de senaste åren fått ta emot flera priser inom
digitalisering. Det är viktigt att utvecklingen inte avstannar för att möta
medborgarnas behov och öka den interna effektiviseringen. Digitalisering av
Trelleborgs kommuns verksamheter visar bl.a. att det saknas ett gemensamt
perspektiv för hur digitalisering ska användas som verksamhetsutveckling samt att
verksamhetsutveckling prioriteras olika bland nämnderna, vilket är en utmaning.

Beredning
Det bör finnas kompetens centralt som strategiskt kan bedriva kommunens
digitaliseringsarbete på ett framgångsrikt sätt och som kan utveckla, kvalitetssäkra,
samordna digitalisering och automatisering på en övergripande nivå med
medborgaren i fokus. Det är viktigt att kommunen har ett gemensamt perspektiv
för hur digitalisering ska användas som verksamhetsutveckling samt att det inte ska
prioriteras olika bland nämnderna.
För att fortsätta arbetet med IT-utvecklingen under 2018 avsätts 1 Mkr. Medlen bör
omdisponeras till kommunstyrelsens driftsbudget från kommunstyrelsens
oförutsedda. Äskanden för budget 2019 och framåt hanteras i kommunstyrelsen
budgetförslag.
Systemchefen redogör för ärendet på kommunstyrelsens sammanträde 2018-05-30.

Yrkande
Lennart Höckert (S) yrkar bifall till förslaget.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att stärka Trelleborgs kommuns IT-utveckling genom att avsätta 1 Mkr
kommuncentralt, samt
att förlänga systemchefens tillförordnande.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan
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§ 170 Avgiftsfri kollektivtrafik för
färdtjänstberättigade barn och ungdomar
sommaren 2018
Dnr KS 2018/552

Ärendebeskrivning
I slutet av april beslutade regeringen om förordningen om stöd för att främja fri
kollektivtrafik för ungdomar under sommarlovet. Målgruppen är ungdomar i
årskurserna 6–9 i grundskolan samt första och andra året på gymnasiet som är
folkbokförda i länets kommuner.
Region Skåne, i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet, har erhållit bidrag
för att hantera frågan i Skåne.
Kollektivtrafiknämnden i Region Skåne beslutade 2018-05-21 att föreslå
regionstyrelsen följande:
1. Regionfullmäktige inför avgiftsfria resor i kollektivtrafiken i Skåne under
sommarlovet för skånska skolungdomar som efter vårterminen lämnar årskurs 6-9 i
grundskolan och första och andra året i gymnasiet i enlighet med riksdagens beslut
den 12 december 2017.
2. Färdtjänstberättigade ungdomar i Skåne med sommarkort för skolungdomar har
rätt att vid uppvisande av färdtjänstbevis medföra en ledsagare kostnadsfritt.
Fri kollektivtrafik för barn och ungdomar under sommarlovet inkluderar därmed
inte resor med färdtjänst.
Kommunstyrelsens ordförande har gett förvaltningen i uppdrag att ta fram ett
förslag som innebär att färdtjänstberättigade barn och ungdomar mellan 13 och 18
år har fria resor med färdtjänst under perioden 15 juni till 15 augusti.

Yrkande
Henrik Silfverstolpe (L) yrkar på att ytterligare en att-sats läggs till som lyder:
att kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att, å kommunens vägnar, tillskriva
regeringen och begära att bidraget utökas så att det också omfattar färdtjänst för
ungdomar i målgruppen.
Patrik Holmberg (C) yrkar bifall till föreliggande förslaget med tre att-satser.

Beslutsgång
Mötet bifaller Henrik Silfverstolpes yrkande om tilläggs att-sats.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan
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att färdtjänstberättigade barn och ungdomar mellan 13 och 18 år (födda 2000-2005)
i Trelleborgs kommun har fria resor med färdtjänst under perioden 15 juni till 15
augusti,
att socialnämnden ersätts för faktiskt ökade kostnader för de fria resorna under
sommaren,
att kostnaden tas ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter, samt
att kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att, å kommunens vägnar, tillskriva
regeringen och begära att bidraget utökas så att det också omfattar färdtjänst för
ungdomar i målgruppen.

Skickas till
Socialnämnden

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan
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§ 171 Rådhuset 2.0
Dnr KS 2017/643

Beredning
Ärendet utgår.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan
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§ 172 Förstudie om gemensamt e-arkiv
Dnr KS 2017/54

Ärendebeskrivning
Trelleborgs kommun deltar sedan 2016 i projekt SkånEarkiv tillsammans med 14
skånska kommuner för en förstudie om möjligheter att skapa en skånsk
arkivorganisation med tillhörande e-arkiv. Arbetet har bedrivits av två
projektledare, en arbetsgrupp med kommunarkivarier samt en styrgrupp med
kanslichefer/administrativa chefer/kommunjurister.
Projekt SkånEarkivs deltagande kommuner tar nu beslut om avsiktsförklaring för
bildande av ett kommunalförbund SkånEarkiv att utgöra gemensam
arkivmyndighet med tillhörande förvaltning och e-arkiv för medlemskommuner.
Att underteckna avsiktsförklaringen är inte juridiskt bindande. Avsiktsförklaringen
visar att kommunen har för avsikt att gå med i kommunalförbundet, men binder
inte kommunen vid några löften eller kostnader.
Samtliga kommuner har hittills anslutit sig till avsiktsförklaring förutom
Trelleborgs, Lunds och Ystads kommun. Lunds kommunstyrelse återremitterade
ärendet till förvaltningen för att diskutera med projektet om en mer prisvärd earkivlösning. Ystads kommunstyrelse beslutade att undersöka möjlighet till
samverkan med kommuner i annan form än kommunalförbund.
Initialt bildande av kommunalförbund SkånEarkiv den 1 maj 2018, numera
framskjutit till okänt datum, föranledde ett remissutskick till Trelleborgs kommuns
förvaltningar som fick möjlighet att yttra sig över en fördjupad förstudierapport
inför beslut om avsiktsförklaring.
Remissvar inkom från Arbetsmarknadsförvaltningen, Bildningsförvaltningen,
Samhällsbyggnadsförvaltningen och Socialförvaltningen som ställer sig positiva
till avsiktsförklaring om kommunalförbund och tillhörande e-arkiv.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att ansluta sig till avsiktsförklaring att bilda ett kommunförbund för gemensam
arkivmyndighet och e-arkiv.

Skickas till
E-arkivprojektet, Landskrona stad

Justerares signaturer
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§ 173 Lönesättning av chefer och specialister
Dnr KS 2018/543

Ärendebeskrivning
Kommunens gemensamma lönepolitik syftar till att vi ska ha lika lön för lika och
likvärdiga arbeten. Kommunens olika verksamheter har därigenom en gemensam
lönestruktur att förhålla sig till när det gäller löneöversyn och annan lönesättning.

Beredning
Eftersom kommunen har en gemensam personalpolitik är det viktigt att samtliga
verksamheter förhåller sig till denna och därigenom kommunens gemensamma
lönestruktur där målet är att vi ska ha lika lön för lika och likvärdiga befattningar.
Detta är en jämställdhetsprincip där det endast är individernas prestation som utgör
grund för olika lön då deras befattningar är lika eller värderas likvärdiga.
Vid lönesättning av medarbetare, specialister och chefer kan det finnas
marknadsmässiga skäl att frångå lönepolitiken och den gemensamma
lönestrukturen.
Lönesättande chefer har ett stort ansvar för lönesättning, lönenivåer och att följa
kommunens lönepolitik och struktur. För att säkerställa kommunens lönepolitik
och den gemensamma lönestrukturen är det viktigt att chefer i alla verksamheter
skaffar sig kunskap om eventuella marknadsmässiga skäl för att frångå den
beslutade politiska inriktningen – i synnerhet då det gäller lönesättning av chefer
och specialister vars löner oftast ligger på högre nivåer.
På förekommen anledning är det därför av stor vikt att chefer vid lönesättning av
chefer och specialister säkerställer lönenivå genom konsultation av HRavdelningen.
Detta har tidigare varit praxis i kommunen.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att för att säkerställa kommunens lönepolitik och gemensamma lönestruktur ska
chefer vid lönesättning av chefer och specialister, som av marknadsmässiga skäl
avviker från lönepolitiken och strukturen, konsultera kommunens HR-chef eller
lönechef.

Skickas till
HR-avdelningen

Justerares signaturer
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Protokoll

15 (54)

Kommunstyrelsen
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2018-05-30

KS 2018/27

§ 174 Finansiell rapport 1
Dnr KS 2018/437

Ärendebeskrivning
I kommunens finanspolicy anges att uppföljning ska ske tre gånger per år, i
samband med delårsrapporter 1 och 2 samt årsrapport. Delårsrapport 1 redovisas
för kommunstyrelsen, delårsrapport 2 samt årsrapport i samband med
Årsredovisningen redovisas till kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Rapport
består av fyra delrapporter:
1. Finansiella placeringar 2018
2. Koncernens låneskuld per 2018-03-31
3. Kommunens låneportfölj per 2018-03-31
4. Likviditetssituation 2018

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna rapporten.

Skickas till
Ekonomiavdelningen

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

Protokoll

16 (54)

Kommunstyrelsen
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2018-05-30

KS 2018/27

§ 175 Anvisningar delårsrapport 2, 2018
Dnr KS 2018/429

Ärendebeskrivning
Föreligger förslag till Anvisningar och tidplan för delårsrapport 2 för bokföringsår
2018.

Beredning
Kommunstyrelsen ska årligen upprätta en delårsrapport som ska lämnas över till
fullmäktige och revisorerna. Föreligger förslag till Anvisningar och tidplan för
delårsbokslut 2 för bokföringsår 2018.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna föreliggande Anvisningar och tidplan för delårsrapport 2 för
bokföringsår 2018.

Skickas till
Ekonomiavdelningen

Justerares signaturer
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§ 176 Redovisning av kurser och representation
för februari - mars 2018
Dnr KS 2018/438

Ärendebeskrivning
Samtliga nämnder och styrelser ska enligt KF beslut 2015/728 månadsvis eller så
snart det är möjligt utifrån praktiska förhållanden till berörd nämnd/styrelse
skriftligen och till protokollet redovisa representation som överstiger 2 000 kr
inklusive moms samt kurser och konferenser som överstiger 5 000 kr inklusive
moms. Det ska i redovisningen framgå total kostnad, medverkande och ändamål
med sammankomsten. Beslutet gäller tjänstepersoner och förtroendevalda, från och
med jan 2017.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att notera informationen.

Justerares signaturer
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§ 177 Remiss Regional handlingsplan för grön
infrastruktur 2019-2030, besvaras senast 8 juni
2018
Dnr KS 2018/405

Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen har på uppdrag av regeringen tagit fram en regional handlingsplan
för grön infrastruktur, alltså en plan för ett ekologiskt fungerande nätverk av
livsmiljöer, processer och strukturer på land och i vatten. Arbetet syftar till att
bevara och restaurera den biologiska mångfald som finns naturligt i det skånska
landskapets skogar, odlingslandskap, våtmarker och sjöar, vattendrag och hav.
Handlingsplanen ska också bidra till att främja de ekosystemtjänster som den gröna
infrastrukturen producerar. Handlingsplanen är det första steget att utifrån ett
landskapsperspektiv gå från ord och visioner till konkreta förslag på åtgärder för att
säkra Skånes biologiska mångfald och ekosystemtjänster för framtiden.
Skåne är det artrikaste länet i Sverige men också det län i landet som har flest
hotade arter. För att kunna bevara Skånes unika rikedom av arter, livsmiljöer och
ekosystemtjänster för framtida generationer har länsstyrelsen tidigare tagit fram en
naturvårdsstrategi för Skåne ”Vägen till ett biologiskt rikare Skåne”. Den regionala
handlingsplanen för grön infrastruktur är åtgärdsprogrammet för att förverkliga
ambitionerna som beslutats om i strategin.

Beredning
Kommunledningsförvaltningen har inarbetat yttrande från
Samhällsbyggnadsförvaltningen i förslag till yttrande från Trelleborgs kommun.
Från kommunens perspektiv ställer vi oss positiva till föreslagna åtgärder och är
gärna med och arbetar för att verkställa dem. Begränsade resurser innebär dock att
vi måste välja ut de åtgärder som vi mäktar med att arbeta med just nu.
Åtgärdsförslagen kan också komma att utgöra en inspiration till våra framtida
naturvårdsprojekt.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta yttrandet enligt bifogad sammanställning som sitt eget.

Skickas till
Länsstyrelsen
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan
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§ 178 Remiss av Trafikverkets åtgärdsprogram
för omgivningsbuller, 2019-2023, svar senast 5
juni 2018, anstånd till 7 juni
Dnr KS 2018/411

Ärendebeskrivning
Trafikverket har tagit fram ett förslag till åtgärdsprogram för omgivningsbuller,
2019-2023. Förslag till Trafikverkets åtgärdsprogram är upprättat i enlighet med
Förordning (2004:675) om omgivningsbuller. Trafikverket har valt att ta fram ett
åtgärdsprogram som även omfattar statliga vägar och järnvägar utanför de sträckor
och kommuner som omfattas av förordningen. Åtgärdsprogrammet behandlar även
vibrationsstörningar. En rapport har sammanställts som underlag.
Kommunledningsförvaltningen har sammanställt förslag till yttrande med
inarbetning av yttrande från samhällsbyggnadsnämnden och tekniska
förvaltningen.

Beredning
Enligt förslaget krävs en kombination av åtgärder, på lång och kort sikt, en
minskning av källbuller, framtagande av scenarios med trafik som ger minskad
klimatpåverkan, samt en utveckling med tystare järnvägsfordon och ökad
järnvägstrafik. Det finns ett behov av bullerdämpande åtgärder på lång sikt, en
särskild analys av vibrationer från spårbunden trafik och en avvägning mellan mål,
samhällsnyttor och kostnader för åtgärder.
Sammanfattning av kommunförvaltningens förslag på yttrande:
Det är positivt att Trafikverket genomför en omfattande inventering och
kartläggning av omgivningsbuller från trafiken. Det är viktigt för att säkerställa att
åtgärderna blir relevanta för att uppnå mål om minskad negativ påverkan på
människors hälsa.
Det är positivt att åtgärderna innehåller både kortsiktiga och långsiktiga perspektiv
på genomförande och effekt.
Det är en brist i rapporten att ingen särskild hänsyn tagits till barn och unga som är
särskilt utsatta när det gäller omgivningsbuller. Exempelvis lyfter
Folkhälsomyndigheten fram, gällande hälsoeffekter av buller, att barns inlärning
försämras mer av bullerstörningar än vuxnas.
Det är en brist i rapporten att ekonomiska konsekvenser av åtgärderna för
kommuner inte framkommer i rapporten. Det bör förtydligas var ekonomiskt
ansvar för genomförande ligger och vilka kostnader åtgärderna kan tänkas medföra
för kommuner.
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Det är en brist i rapporten att jämställdhetsperspektivet och jämlikhetsperspektivet
inte beaktas i åtgärderna eller rapporten som helhet.
Rapporten är otydlig vad gäller konkreta åtgärder. Förslagsvis skulle åtgärder för
att uppnå målsättningarna kunna sammanställas i en matris för tydlighetens skull.
Då skulle det också bli tydligare vilka åtgärder som syftar till vilket/vilka
målsättningar. Kapitel 5 och kapitel 6 innehåller strategi och prioriteringar för
åtgärder, samt åtgärder. Det är otydligt i dessa kapitel vad som är åtgärder och
inte.

Beslutsgång
Moderaterna och Liberalerna deltar ej i beslutet.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta yttrandet enligt bilaga som sitt eget.
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§ 179 Remiss från Energimarknadsinspektionen
- Begäran om yttrande 2008-105963 svar 8 juni
2018
Dnr KS 2018/399

Ärendebeskrivning
E.ON Energidistribution AB har ansökt hos Energimarknadsinspektionen (Ei) om
tillstånd att fortsätta använda en befintlig kraftledning (nätkoncession för linje).
Ansökan avser en 145 kV ledning från Stjärneholm till Östra klagstorp i Skurup
och Trelleborgs kommuner, Skåne län. Trelleborgs kommun är obligatorisk
remissinstans enligt 8 § elförordningen (2013:208). Därför måste Trelleborgs
kommun yttra sig över förslaget för att Ei ska kunna fatta beslut. Det är Ei som
avgör om ledningen ska få fortsatt tillstånd.
I sin handläggning utreder Ei ledningens påverkan på samhällsbyggnaden, miljön
och människors hälsa. En miljökonsekvensbeskrivning är bifogad ärendet från
E.ON Energidistribution AB och Länsstyrelsen i Skåne län har beslutat i enlighet
med 6 kap 5 § miljöbalken att rubricerat projekt inte kan antas medföra en
betydande miljöpåverkan.
Från kommunen önskar man särskilt synpunkter gällande följande:
• Om ledningen är förenlig med kommunens detaljplaner och
områdesbestämmelser.
• Om ledningen passerar nära skolor, förskolor eller annan liknande verksamhet.
• Om ni anser att de skyddsåtgärder sökanden avser vidta är tillräckliga.
• Annan information som ni anser är av betydelse för vår prövning
• Av miljökonsekvensbeskrivningen framgår att ledningen sträcker sig ca 3 km
inom den yttre skyddszonen för skyddsområdet för Östra Klagstorps kommunala
grundvattentäkt. Stolparna är av furu och impregnerade med kreosot. Hur bedömer
ni ledningens eventuella påverkan på vattentäkten.

Beredning
Kommunledningsförvaltningen har inarbetat yttranden från
samhällsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden i förslag till yttrande från
Trelleborgs kommun.
Ledningen berör inte någon detaljplan. Ledningen går däremot igenom en
områdesbestämmelse för vindkraft. Inom denna områdesbestämmelse ska
vindkraftsintresset prioriteras. Men i och med att ledningen är en befintlig ledning
och inte kommer medföra några ytterligare förändringar i landskapet bedöms
områdesbestämmelsen för vindkraft inte påverkas av en förlängning av tillståndet
för ledningen.
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För den del av kraftledningen där naturområde med högt skyddsvärde passeras
(Sillesjöräckan) bör skötseln under kraftledningen vara naturanpassad.
De delar av kraftledningen som ligger inom yttre vattenskyddsområde för Östra
Klagstorps kommunala grundvattentäkt, och där stolparna av furu och
impregnerade med kreosot, ska bytas ut. Kreosot innehåller flera ämnen med
hälsofarliga egenskaper och är klassificerat som cancerframkallande. Risk finns att
utläckage av kreosot från stolparna kan påverka den kommunala vattentäkten.
Lämpligt är att utbyte till stolpar av plastkomposit eller betong sker.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta yttrandet som sitt eget.

Skickas till
Energimarknadsinspektionen
Tekniska nämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
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§ 180 Remiss - Handlingsplan för att minska
spridningen av mikroplaster i Trelleborgs
kommun, ”projekt mikroplaster” - svar senast
30 maj 2018
Dnr KS 2018/485

Ärendebeskrivning
Miljöavdelningen Samhällsbyggnadsförvaltningen har utifrån ett kommunalt
perspektiv tagit ett helhetsgrepp kring miljöproblematiken runt mikroplaster vilka
återfinns och kontinuerligt sprids i miljön från en rad olika källor. Förvaltningen
engagerar nu större delen av kommunen i frågan genom att ta fram och skicka ut på
remiss, det strategiska dokumentet Handlingsplan för att minska spridningen av
mikroplaster i Trelleborgs kommun – ”Projekt mikroplaster”. Hållbar Utveckling
och kommunstyrelsen får här möjlighet att lämna synpunkter på handlingsplanen.

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 ekologisk hållbar
utveckling. Handlingsplanen har sin grund i bland annat riksdagens
miljökvalitetsmål Giftfri miljö. Dessutom finns även kemikaliefrågor integrerade i
8 av de 17 globala målen för Agenda 2030. Handlingsplanen är även ett led i
arbetet med kommande Lokal Kemikalieplan för Trelleborgs kommun.
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.
Sista svarstid är 30 maj och därför krävs omedelbar justering av ärendet på
kommunstyrelsens sammanträde.

Yrkande
Mikael Rubin (M) yrkar att kommunstyrelsen avslår remissen om rubricerade
handlingsplan.
Ordförande Torbjörn Karlsson (S) yrkar för kvartettens vägnar bifall till
föreliggande förslag.

Beslutsgång
Ordförande Torbjörn Karlsson (S) finner att det finns två förslag. Huvudförslag är
kvartettens yrkande att bifalla föreliggande förslag. Motförslag är Mikael Rubins
(M) yrkande om att avslå föreliggande förslag.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

Protokoll

24 (54)

Kommunstyrelsen
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2018-05-30

KS 2018/27

Ordföranden finner att huvudförslaget, det vill säga föreliggande förslag har
bifallits.

Omröstning
Votering begärs.
Votering genomförs.
Följande propositionsordning föreslås.
De ledamöter som önskar bifalla föreliggande förslag röstar ja. De ledamöter som
önskar bifalla Mikael Rubins yrkande om att avslå föreliggande förslag röstar nej.
Vid omröstning genom upprop lämnas sju (7) ja-röster av Torbjörn Karlsson (S),
Bertil Larsson (SÖS), Emil Samnegård (MP), Patrik Holmberg (C), Henrik
Silfverstolpe (L), Sven Lindkvist (S), Lennart Höckert (S). Samt sex (6) nej-röster
av Jan Isaksson (M), Mikael Rubin (M), Helmuth Petersén (SD), Jan Larsson (-),
Britta Brinck-Nehlin (-),och Anita Persson (SD).
Ordföranden finner att med röstsiffrorna 7 ja-röster och 6 nej-röster, har
föreliggande förslag bifallits och avslagsyrkandet har avslagits.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att besvara remissen enligt ovan yttrande, samt
att paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
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§ 181 Förfrågan om Fastighet för ett nytt förvar i
Skåne
Dnr KS 2018/559

Ärendebeskrivning
På Uppdrag av Migrationsverkets Förvarsavdelning undersöker Sweco möjligheten
av ett Förvar i Skåne. Den nya förvarsbyggnaden ska vara en långsiktig, permanent
lösning i närhet till Sturups eller Kastrups flygplats och ska inrymma minst 150
förvarsplatser. För att inrymma verksamhetens behov behöver lokalernas storlek
uppgå till cirka 7 400 kvm. Tomtens storlek ska tillåta erforderliga utegårdar samt
att ett perimeterskydd (stängsel) placeras runt fastigheten vid behov.
Fastigheten ska vara placerad i en ort med närhet till Sturups eller Kastrups
flygplats, nära trafikleder samt vara tillgänglig med allmänna
kommunikationsmedel. Annan bebyggelse bör inte vara belägen i direkt anslutning
till fastigheten.
Förfrågan från Sweco syftar till att skaffa en bild av marknadsläget på orten och är
inte en del av en offentlig upphandling av byggnation.

Beredning
En person som tas i förvar, antingen av verkställighets- eller utredningsskäl, får sin
frihet begränsad i ungefär samma omfattning som vid andra typer av
frihetsberövanden. Utgångspunkten är att en person som är i förvar ska vara
placerad i särskilt anpassade lokaler fram till att vederbörande får sitt av/utvisningsbeslut verkställt alternativt går ur förvar. Förutsättningarna som anges i
förfrågan leder till att placeringen av denna typ av anläggning bör ske i ett läge i
utkanten av en tätort, liknande placeringen av Rättspsykiatriskt centrum.
Lokalstorleken på cirka 7 400 kvm ger ett behov av en fastighet med minst dubbel
storlek, 15 000 kvm. Någon lämplig och kommunägd lokal som uppfyller det
framlagda behovet finns inte inom Trelleborgs kommun.
Det kommunala markinnehavet i lämplig storlek består av strategiskt markägande i
anslutning till befintliga industri- eller bostadsområden i Trelleborgs stad och som
är utpekade för industri- eller bostadsbyggnation i Fördjupad översiktsplan för
Trelleborgs stad. Motsvarande strategiskt markinnehav på landsbygden finns i
anslutning till kommunens utvecklingsorter och pekas ut för framtida utbyggnad i
Översiktsplan som kommer upp för beslut i augusti 2018. Det strategiska
markinnehavet är inte detaljplanelagt och är idag utarrenderat för
jordbruksändamål. Kommunalt markinnehav i den storlek som efterfrågas finns på
Östra Industriområdet och anges i detaljplanen för industriändamål. Marken
planeras för kommande incheckning och Truck Stop för ny infart till Trelleborgs
hamn.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

Protokoll

26 (54)

Kommunstyrelsen
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2018-05-30

KS 2018/27

En sammantagen bedömning ger att lämplig lokal eller fastighet för ett Förvar i
Skåne inte finns inom Trelleborgs kommun.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-05-23 att föreslå
kommunstyrelsen besluta att besvara Migrationsverkets förfrågan om nytt förvar i
Skåne, samt att ärendet justeras omedelbart.

Yrkande
Ordförande Torbjörn Karlsson yrkar för kvartetten att första att-satsen ändras och
istället lyder:
att meddela Sweco att Trelleborgs kommun är intresserade av en diskussion med
Migrationsverket om placering av nytt Förvar i Skåne under förutsättning att
diskussionen även omfattar en lösning gällande Trelleborgs återstående fordran på
Migrationsverket om 7,5 miljoner kronor gällande kostnader i samband med
flyktingströmmen 2015.
Mikael Rubin (M) yrkar bifall till Torbjörn Karlssons yrkande.
Henrik Silfverstolpe (L) yrkar bifall till Torbjörn Karlssons yrkande.
Patrik Holmberg (C) yrkar bifall till Torbjörns Karlssons yrkande.

Beslutsgång
Sverigedemokraterna deltar ej i beslutet.
Jan Larsson (-) deltar ej i beslutet.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att meddela Sweco att Trelleborgs kommun är intresserade av en diskussion med
Migrationsverket om placering av nytt Förvar i Skåne under förutsättning att
diskussionen även omfattar en lösning gällande Trelleborgs återstående fordran på
Migrationsverket om 7,5 miljoner kronor gällande kostnader i samband med
flyktingströmmen 2015, samt
att ärendet justeras omedelbart.

Protokollsanteckning
Emil Samnegård lämnar en protokollsanteckning i ärendet som lyder:
Miljöpartiet är inte emot att ha en diskussion med myndigheter om att placera
verksamheter i Trelleborg. Det är en positiv signal att visa att Trelleborg är en ort
även för statliga etableringar. Däremot är vi högst tveksamma till att lokalisera
verksamheter i vår kommun som tar mycket mark i anspråk. När Trelleborg växer
måste det växa smart. Vi måste värna våra kulturmiljöer, vårt vackra söderslätt,
Sveriges bästa jordbruksmark. Den matproduktion som finns kvar i Sverige måste
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bevaras. Det är en säkerhetsfråga. Ett förvar, likt ett fängelse som också diskuteras,
ger väldigt få arbete i förhållande till yta. Efter en diskussion med
Migrationsverket, där vi förhoppningsvis får ersättning för de kostnader kommunen
tagit efter sommarn 2015, har vi väldigt svårt att se Trelleborg som en lämplig
kommun att placera ett förvar.”
Emil Samnegård
Miljöpartiet

Skickas till
Sweco
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§ 182 Skrivelser och rapporter inkomna till
kommunstyrelsen
Dnr KS 2018/1

Ärendebeskrivning
Föreligger skrivelser och rapporter inkomna till kommunstyrelsen efter den
30 mars - 19 april:
Information ang. Migrationsverkets arbete med bosättning 2018, 2018-04-03,
Migrationsverket
Kallelse till Sysavs årsstämma 20 april, 2018-04-04
Bidragsansökan från Norrtälje katthem, 2018-04-09
Kungörelse om laga kraft, detaljplan för Hyveln 5 m fl, 2018-04-10,
Samhällsbyggnadsnämnden
Kungörelse om laga kraft, detaljplan för Östra Torp15:12, 2018-04-10,
Samhällsbyggnadsnämnden
Information - Fri kollektivtrafik till skolungdomar, 2018-04-13,
Näringsdepartementet
Beslut från konkurrensverket ang. förhyrning av lokaler, 2018-04-13,
Konkurrensverket
Yttrande över Trafikstrategi för Trelleborgs kommun, 2018-04-16, Länsstyrelsen
MTM och MFD i debattartikel: Stäng inte ute väljare som vill rösta, 2018-04-17,
Myndigheten för tillgängliga medier
Påminnelse om pliktleveranser av elektroniskt publicerat material till Kungliga
biblioteket, 2018-04-17, Kungliga biblioteket
TN om medborgarförslag underhåll av gator, cykelvägar och trottoarer i
Smygehamn, 2018-04-17, Tekniska nämnden
TN om medborgarförslag promenad- och cykelstråk samt aktivitetsområde, 201804-17, Tekniska nämnden
TN om medborgarförslag säkerhet vid Maglarps busshållplats, 2018-04-17,
Tekniska nämnden
Trelleborg kommuns rapport om ECCAR, 2018-04-17
Socialnämndens svar om medborgarförslag dubbla hjälpmedel, 2018-04-18,
Socialnämnden
Cirkulär 18:17 från Sveriges Kommuner och Landsting, 2018-04-18, Sveriges
kommuner och landsting
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Bildningsnämndens arbetsutskott om förfrågan om att ge remissyttrande för
Kiosken 1, 2018-04-18
Protokoll 2018-02-09 Romeleås- och Sjölandsskapskommitténs sammanträde
2018-04-19
Arbetsmarknadsnämndens rapport bosättning utifrån aktuella siffror 2018-03-31,
2018-04-19
Protokoll Konstituerande stämma TrelleborgsHem 2018, 2018-04-19

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att notera informationen.
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§ 183 Anmälan om delegationsärenden
kommunstyrelsen 30 maj
Dnr KS 2018/2

Ärendebeskrivning
Enligt kommunallag (2017:725) 6 kap. 37 § kan nämnd delegera till utskott, en
ledamot eller ersättare i nämnden och anställd i kommunen att fatta beslut på
nämndens vägnar.
Enligt 6 kap 39 § får en nämnd uppdra åt ordföranden, eller en annan ledamot som
nämnden har utsett, att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande
att nämndens avgörande inte kan avvaktas. De beslut som får delegeras specificeras
i nämndens delegationsordning.
Alla beslut som fattats med stöd av delegation ska redovisas på nästa nämndsmöte,
enligt kommunallagen 6 kap 40 §.
Ordförandebeslut
2018-04-09 Bemyndigande avs förvaltande stiftelser, KS 2018/387
2018-04-09 Bemyndigande att utfärda anvisningar på kommunens bankräkning
m.m., KS 2018/386
2018-04-09 Bemyndigande att underteckna finansiella avtal m.m. inom
kommunstyrelsens verksamhet, KS 2018/385
2018-04-17 Remissvar till bostadsförsörjningsprogram för Skurups kommun 20182022, KS 2018/383
Kommundirektörens delegation
Attestförteckning för kommunledningsförvaltningen och räddningstjänsten, enligt
KS 2017/1163, Trädde i kraft 2018-03-01. I enlighet med beslut 2018-01-10, KS
2017/1173
Avdelningschefs delegation
Beslut att inleda upphandling - konsulttjänster för produktion av film enlighet med
grönplan KS 2018/2, enligt delegationsordning 5.1, 2018-05-02,
Beslut om anställning av vikarie 1 år för marinbiolog och projektledare, enligt
delegationsordning 3.3, Ks 2018/2, 2018-05-02

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisningen av delegationsbeslut.
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§ 184 Medborgarförslag - Satsa på skolmaten
Dnr KS 2016/438

Ärendebeskrivning
I medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår 23 gymnasieelever ökade
anslag till skolmaten för att förbättra den låga standard förslagsställarna anser att
skollunchen håller. Man vill med höjda anslag höja kvaliteten och återinföra
matglädjen.
Medborgarförslaget har varit översänt till bildningsnämnden och servicenämnden
för yttrande.
Servicenämnden beskriver i sitt yttrande 2016-10-04 det utvecklingsarbete man
startat med bland annat ett projekt på Söderslättsgymnasiet, St. Nikolai och
Bastionen, med namnet ”Buffé” där målet är att matgästerna ska mötas av
valmöjlighet i restaurangen.
Bildningsnämnden menar i yttrandet som antogs 2017-11-21 att skolmaten är en
viktig del av den totala skolupplevelsen. För att skapa bra förutsättningar för en
god arbets- och undervisningsmiljö är skolmåltiderna någonting som berör och
engagerar. Man beskriver vidare i yttrandet samarbetet med servicenämnden för
effektivare måltidsverksamhet med hög kvalitet samt den uppföljning som görs.
I uppföljning mellan 2016 och 2017, innan medborgarförslaget och efter införande
av projektet ”Buffé”, framgår att skolmåltiderna på Söderslättsgymnasiet nått en
högre kvalitet och högre tillfredsställelse bland eleverna.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget besvaras med det kvalitets- och effektiviseringsarbete som
genomförts av bildningsförvaltningen och serviceförvaltningen och som resulterat i
en högre kvalitet och högre tillfredsställelse bland eleverna på
Söderslättsgymnasiet.

Skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 185 Motion - Inrätta en ”Yalla trappa” för de
som står längst från arbetsmarknaden
Dnr KS 2016/526

Ärendebeskrivning
I motion till kommunfullmäktige 2016-07-12 föreslår Britta Brink-Nehlin (-),
Henrik Silfverstolpe (L) och Mikael Rubin (M) att kommunfullmäktige ska ge
kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att införa ett socialt
företag, enligt modellen för Yalla Trappan.
Förslaget motiveras med att samhället står inför en stor utmaning framöver.
Tusentals människor ska in i det svenska samhället och förhoppningsvis gå från
utanförskap och bidragsberoende till självkänsla och självförsörjning. Människor,
och inte bara nyanlända, som hamnat utanför samhället, kanske p. g. a. bristande
kunskaper i svenska språket, bristande skolunderbyggnad eller patriarkala
levnadsmönster, har samhället ansvar för att integrera. Trelleborg är inget undantag
i detta.

Beredning
Motionen har varit översänd till arbetsmarknadsnämnden för yttrande.
Arbetsmarknadsnämnden ställer i yttrandet, 2017-09-18, sig positiv till all form av
framväxt av företagande i Trelleborgs kommun. Företagande bygger i grunden på
att det finns en affärsidé och en marknad för varan/tjänsten.
Arbetsmarknadsnämnden bidrar gärna med stöd i utvecklingen av affärsidéer och
ser med fördel att detta sker genom befintlig inkubatorverksamhet, Green Room. I
de fall arbetsmarknadsnämnden bedömer sig vara i behov av arbetsträningsplatser
för trelleborgare aktuella på förvaltningen ställer sig arbetsmarknadsnämnden
positiva till upphandling med sociala kriterier för att på så sätt stimulera
tillkomsten och utvecklingen av arbetsintegrerade företag.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen, samt
att ge arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att utreda förutsättningarna för att starta
socialt företagande.

Skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 186 Återrapportering - uppdrag att se över
ansvaret för idrottslokaler i Trelleborgs
kommun
Dnr KS 2017/768

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 13 september 2017, § 161, att
uppdra åt kommunledningsförvaltningen att se över ansvarsfördelningen för
idrottslokaler och återkomma till arbetsutskottet i december 2017, samt att
inkomna motioner som berör frågan om ansvar för idrottslokaler ska beaktas i
utredningen. Beslutet grundar sig på en motion ”Motion 2015 – Renodla ansvaret
för idrottslokaler”, KS 2015/245, i vilken motionären föreslår att överföra
idrottslokalerna i sin helhet till fritidsnämnden.
Vid arbetsutskottets sammanträde 2017-12-20 redogjorde representanter för
kommunledningsförvaltningen och serviceförvaltningen för ärendet så här långt.
Bland annat redogjordes för att en inventering av idrottshallarna och dess
utrustning pågår samt att framtagande av rutiner för lokal och anläggningsbokning
var under framtagande. Sedan tidigare har räddningstjänsten tagit fram
instruktioner för tillfällig övernattning i lektionssalar, fritidshem, idrottshallar och
liknande lokaler. Utifrån muntlig redovisning beslutade arbetsutskottet att ärendet
skulle återkomma till kommunstyrelsen arbetsutskott den 4 april.

Beredning
Inventeringen av utrustning och idrottslokaler pågår fortfarande och beräknas vara
klar i maj månad. Det är ett ganska omfattande arbete att ta fram status på
utrustningens beskaffenhet.
En rutinbeskrivning lokal och anläggningsbokning är framtagen och tre
idrottshallar har identifierats som tillfälliga övernattningslokaler, Köpingsskolans
idrottshall, Liljeborgsskolans idrottshall och Bäckaskolans idrottshall. Därutöver
ska ett försöksprojekt genomföras under Pingvins rugbyturnering under sommaren
där Pilevallsskolan kommer att upplåtas för övernattning och där måltidsservice
och lokalvård ska kunna erbjudas via serviceförvaltningen.
De berörda nämnderna fritidsnämnden, bildningsnämnden och servicenämnden,
har i nämndernas svar till den ursprungliga motionen ställt sig positiva till att
renodla ansvaret för idrottslokalerna. Man påtalar vikten av att renodlingen av
ansvaret genomförs på ett kostnadsneutralt sätt.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta
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att uppdra åt kommundirektören att genomföra en renodling av idrottslokaler i
enlighet med förslag,
att uppdra åt kommundirektören att revidera de berörda nämndernas reglementen,
samt
att genomföra omfördelning mellan nämnder i budgetprocessen för 2019.

Skickas till
Kommunfullmäktige

Justerares signaturer
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§ 187 Ny nämnds- och förvaltningsorganisation
för mandatperioden 1 januari 2019 - 31
december 2022
Dnr KS 2017/578

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-12-20 att ny nämnds- och
förvaltningsorganisation tas upp för beslut i kommunfullmäktige den 18 juni 2018
samt att partierna inkommer med synpunkter senast den 31 mars.

Beredning
Efter diskussion enas kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-23 om att ge
kommundirektören i uppdrag att ta fram minst två möjliga alternativ utifrån de
inkomna remissvaren från de politiska partierna och att
dessa förslag återrapporteras till kommunstyrelsen för beslut den 24 oktober 2018.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att notera Acteas utredning, samt
att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram minst två möjliga alternativ utifrån
de inkomna remissvaren från de politiska partierna och att
dessa förslag återrapporteras till kommunstyrelsen för beslut den 24 oktober 2018.

Skickas till
Kommundirektören

Justerares signaturer
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§ 188 Blue Room - uppföljning
Dnr KS 2017/446

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-18 (dnr KS 2017/1172) att godkänna
projektplanen för Blue Room, att 0,1 mkr år 2018 finansieras genom en disposition
ur kommunfullmäktiges budgetmarginal, att projektanslagen för åren 2019-2022
beaktas under kommande budgetberedningar, att godkänna att lönekostnader i
projektet finansieras genom befintlig budget för avdelningen för hållbar utveckling,
samt att återrapportering av projektet ska ske till kommunfullmäktige senast juni
2018. Föreligger förslag till återrapportering av projekt Blue Room.

Beredning
I projektplanen anges att 2017 ska FoU-strategi tas fram utifrån att beslutet togs i
början av 2017. Istället kommer FoU-strategin att tas fram under 2018 i nära
samverkan med förvaltningarna och bolagen i Trelleborgs kommun. Dessutom
anger projektplanen att 2018 ska Science Park-idén utvecklas, industri- och
kommundoktorander undersökas och stöd till gymnasieskola och vuxenutbildning
ges. Science Park-idén finns med i diskussionerna kring Kuststad 2025 och BCT.
Kommundoktorandsmöjligheter har diskuterats med Internationella Miljöinstitutet
och World Maritime University, men just nu medger inte det ekonomiska läget att
Trelleborgs kommun anställer en kommundoktorand. Dessutom finns ett samarbete
med Internationella Miljöinstitutet kring doktorander som ska studera cirkulär
ekonomi och blå näringar med start hösten 2018. En ansökan är också inskickad till
Interreg Baltic Sea Region som syftar till att skapa nätverk gällande cirkulär
ekonomi och näringsämnescirkulation och skapandet av våtmarker i
Öresundsregionen (Baltic rePAIR). Två nya YH-utbildningar startar hösten 2018 i
Trelleborgs kommun.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta
att godkänna återrapporteringen.

Skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 189 Avvikelserapport Väståkraskolan
Dnr KS 2018/430

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2017-09-28 § 185 bl.a. att som en totalram för omoch tillbyggnad av Väståkraskolan anvisa 78.000 tkr till servicenämndens
investeringsplan åren 2018-2020, att anslå totalt 1.750 tkr för projektet till
bildningsnämndens investeringsplan år 2018 för inköp av utrustning och
inventarier och att kompensera bildningsnämnden för ökad driftkostnad inom
måltidsverksamheten med 350 tkr år 2019 och 700 tkr from år 2020. Vidare att
hänvisa bildningsnämndens begäran om ökade driftskostnader i övrigt till
budgetberedning 2018 samt att uppdra åt servicenämnden att återkomma med
slutredovisning av verkställt beslut i samband med bokslut 2020.
Projektet upphandlades hösten 2017 och efter avslutad upphandling konstaterades
att samtliga anbud låg avsevärt över projektbudget. Av denna anledning avbröts
upphandling och ett omtag för att hitta besparande åtgärder genomfördes.
Ingångsvärde för besparingar var att ytor och funktioner inte skulle påverkas men
att alla övriga parametrar skulle analyseras ur ett kostnadsperspektiv. Efter
genomgång av besparande åtgärder och sammanställning av reviderat förfrågningsunderlag genomfördes en ny upphandling februari-mars 2018. Trots genomgång av
besparingsåtgärder var anbud även denna gång över projektbudget – om än inte i
samma omfattning som vid föregående upphandling. Mot denna bakgrund och att
ytterligare besparingsåtgärder inte ses möjliga så har servicenämnden beslutat att
projektet skall avvikelse rapporteras.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta
att tilldela servicenämnden ytterligare 10.300 tkr år 2020 för projektet vilket
finansieras via upplåning,
att hänskjuta bildningsnämndens begäran för kompensation för ökade
driftskostnader till budgetberedningen för 2019, samt
att uppdra åt service- och bildningsnämnden att återkomma till
kommunfullmäktige med slutredovisning av projektet Väståkraskolan i samband
med bokslut 2020.

Skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 190 Delårsrapport 1, 2018
kommunövergripande
Dnr KS 2018/384

Ärendebeskrivning
Föreligger 2018 års delårsrapport 1 per 31 mars 2018. Prognostiserat resultat är 8,3
mnkr vilket innebär en negativ budgetavvikelse om 18,6 mnkr. Investeringarna
uppgick under året till 708,8 mnkr jämfört med budgeterade 775,0 mnkr.
Målet för god ekonomisk hushållning uppfylls inte. Kommunfullmäktige har
beslutat om ett finansiellt mål för 2018 motsvarande 2,1 % av summan av skatter
och statsbidrag. Det ska spegla god ekonomisk hushållning i Trelleborgs kommun.
Målet uppfylls inte utifrån prognos per 31 mars 2018 som visar på en andel av
skatter och statsbidrag motsvarande 0,3 %.

Beredning
Prognosen visar på ett resultat för kommunen på 8,3 mnkr, vilket är 18.6 mnkr
sämre än budgeterat resultat på 26,8 mnkr. Nämndernas avvikelser mot budget
uppgår till -31,6 mnkr. Skatter och generella statsbidrag hamnar på -7,6 mnkr
medan finansnettot prognostiseras hamna på 20,7 mnkr till följd av reavinster
Prognosen för investeringarna är 708,8 mnkr, att jämföras med budget på 775,0
mnkr.

Yrkande
Ordförande Torbjörn Karlsson (S) yrkar för kvartetten att första att-satsen skrivs
om och istället formuleras:
att uppdra till de nämnder med negativa budgetavvikelser att skyndsamt ta fram
åtgärdsplaner för budget i balans och lämna till kommunledningsförvaltningen
senast 31 augusti 2018.
Mikael Rubin (M) yrkar att en ny tredje att-sats läggs till som lyder
att med hot om så kallad tvångsförvaltning, hot om att återta delegationen kring
ekonomi, uppmana socialnämnden att omedelbart på ett extra möte fatta politiskt
beslut om att genomföra samtliga av förvaltningen föreslagna besparingar, till
exempel det lokala kollektivavtalet och assistans i privat regi, för att få en budget i
balans samt att återrapportering sker på varje kommande KF.
Ordförande Torbjörn Karlsson (S) yrkar avslag på Mikael Rubins tilläggsyrkande.

Beslutsgång
Ordförande Torbjörn Karlsson (S) finner att mötet bifaller kvartettens
ändringsförslag på första att-satsen samt andra att-satsen i föreliggande förslag.
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Ordförande Torbjörn Karlsson (S) finner att det finns två förslag på en tredje attsats. Huvudförslag är ordförandens avslagsyrkande på Mikael Rubins
yrkande. Motförslag är Mikael Rubins (M) yrkande.
Ordföranden finner att huvudförslaget, det vill säga avslag till tilläggsyrkandet, har
bifallits.

Omröstning
Votering begärs.
Votering genomförs.
Följande propositionsordning föreslås.
De ledamöter som önskar avslå Mikael Rubins tilläggsyrkande röstar ja. De
ledamöter som vill bifalla Mikael Rubins tilläggsyrkande som lyder ”att med hot
om så kallad tvångsförvaltning, hot om att återta delegationen kring ekonomi,
uppmana socialnämnden att omedelbart på ett extra möte fatta politiskt beslut om
att genomföra samtliga av förvaltningen föreslagna besparingar, till exempel det
lokala kollektivavtalet och assistans i privat regi, för att få en budget i balans
samt att återrapportering sker på varje kommande KF” röstar nej.
Vid omröstning genom upprop lämnas sju (7) ja-röster av Torbjörn Karlsson (S),
Bertil Larsson (SÖS), Emil Samnegård (MP), Patrik Holmberg (C), Sven Lindkvist
(S), Lennart Höckert (S) och Jan Larsson (-). Samt sex (6) nej-röster av Jan
Isaksson (M), Mikael Rubin (M), Helmuth Petersén, Henrik Silfverstolpe (L),
Britta Brinck-Nehlin och Anita Persson (SD).
Ordföranden finner att med röstsiffrorna 7 ja-röster mot 6 nej-röster,
har tilläggsyrkandet avslagits.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta
att uppdra till de nämnder med negativa budgetavvikelser att skyndsamt ta fram
åtgärdsplaner för budget i balans och lämna till kommunledningsförvaltningen
senast 31 augusti 2018.
att godkänna Delårsrapport 1 per 31 mars med prognos för 2018.

Reservation
Moderaterna anmäler muntlig reservation i ärendet till förmån för eget yrkande.

Skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 191 Äskande av anslag för
exploateringsområde Malörten 1 m fl.
Dnr KS 2018/428

Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden beslöt 2018-04-11 att hos kommunfullmäktige anhålla om att
med start år 2019 påbörja byggnationen av exploateringsområdet Malörten 1 m.fl.
Vidare att anhålla om anslag 450 000 kronor år 2019 och 1 400 000 kronor år 2021
till tekniska nämndens exploateringsbudget för skattekollektivet och att i budget för
år 2022 och framåt tilldela tekniska nämndens skattekollektiv 114 000 kronor
årligen i utökat driftanslag för de drifts- och kapitaltjänstkostnader som
uppkommer med anledning av projektets genomförande. För taxekollektivet
begärde tekniska nämnden 650 000 kronor år 2019 till exploateringsbudgeten för
VA verksamheten, 2 100 000 kronor år 2019 till tekniska nämndens
exploateringsbudgeten för elnätsverksamheten och att de ökade drifts- och
kapitaltjänstkostnaderna inom taxekollektiven finansieras genom elnäts- respektive
VA-taxan.
Av beslutet framgick också att för de anläggningar som bekostas av exploatören
regleras detta via gatukostnadsersättning och att de faktiska kostnaderna beräknas
när anläggningarna är färdigställda. Slutligen att investeringen återredovisas till
kommunfullmäktige i samband med årsredovisningen år 2021 samt att paragrafen
omedelbart justerades. Detaljplanen för Malörten 1 m.fl. i Trelleborgs kommun,
DP 221, har passerat samrådsskedet. Nuvarande tidplan är att beslut om granskning
tas i samhällsbyggnadsnämnden 2018-04-10 och beslut om antagande tas i
samhällsbyggnadsnämnden 2018-05-30.
Syftet med exploateringen är att möjliggöra förtätning med nya bostäder inom
fastigheten Malörten. Exploatör är AB Trelleborgshem. Deras tidplan är byggstart i
mitten av år 2019. Vidare att bygga ut allmän platsmark vilket kommer att fördröja
och i viss mån rena dagvattenflödet från fastigheten samt förbättra för de
oskyddade trafikanterna.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta
att med start år 2019 påbörja exploateringen av Malörten 1 m.fl. i Trelleborg,
att anslå totalt 3.350 tkr fördelat med 550 tkr år 2019 och 2.800 tkr år 2021 till
tekniska nämndens exploateringsbudget för skattekollektivet vilket delfinansieras
med gatukostnadsersättning totalt 1.500 tkr från AB Trelleborgshem fördelat med
100 tkr år 2019 och 1.400 tkr år 2021,
att inte kompensera tekniska nämnden för de ökade driftskostnader inom
skattekollektivet som uppkommer med anledning av projektets genomförande,
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att anslå totalt 1.150 tkr år 2019 till tekniska nämndens exploateringsbudget för
taxekollektivet VA vilket delfinansieras med gatukostnadsersättning 500 tkr år
2019 från AB Trelleborgshem,
att anslå totalt 2.100 tkr år 2019 till tekniska nämndens exploateringsbudget för
taxekollektivet elnät,
att de ökade drifts- och kapitaltjänstkostnaderna inom taxekollektivet finansieras
genom VA- respektive elnätstaxan,
att finansiera investeringen genom upplåning samt gatukostnadsersättning, samt
att uppdra åt tekniska nämnden att återkomma med slutredovisning av verkställt
beslut i samband med bokslut 2021.

Skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 192 Behov av anslag för inköp av utrustning
och inventarier till nya Västervångskolan
Dnr KS 2018/449

Ärendebeskrivning
Bildningsnämnden beslöt 2018-04-17 § 61 att hos kommunfullmäktige begära
anslag om totalt 11 400 tkr till bildningsnämndens investeringsbudget år 2018 för
inköp av utrustning och inventarier samt att meddela kommunfullmäktige att det är
bildningsnämndens beslut att inte använda hela investeringsanslaget om det efter
upphandling visar sig att kostnaden för den utrusning och de inventarier som har
redovisats i ärendet och som absolut behövs till den nya skolans start, blir lägre än
beräknat. Slutligen att förklara paragrafen omedelbart justerad.
Bakgrunden till bildningsnämndens ärende är ett antal tidigare utredningar,
framställningar och beslut inom bildningsnämnden och kommunfullmäktige.
Ursprungligen beslöt kommunfullmäktige 2016-04-25 § 57 bl.a. att färdigställa en
nybyggnad Lillevångskolan / Vannhögskolan år 2018 och idrottshall år 2019 inom
en totalram på 310.500 tkr. Beslutet innehöll inga driftanslag eller anslag till
utrustning och inventarier.
Därefter beslöt kommunfullmäktige 2017-12-18 § 236 mot bakgrund av en
avvikelserapport ifrån servicenämnden bl.a. att anslå ytterligare investeringsmedel
om 28.300 tkr som tilläggsanslag för färdigställande av byggprojektet
Lillevång/Vannhögskolan i sin helhet och att anslå 7.500 tkr ur kommunens
budgetmarginal för att täcka eventuellt nedskrivningsbehov år 2018. Vidare beslöts
att uppdra till bildnings- respektive fritidsnämnden att skyndsamt ta fram förslag
till investeringsbudget för utrustning och inventarier där total driftskostnadsökning
tydligt framgår tillsammans med eventuella nedskrivningsbehov, att uppdra till
kommunstyrelsen att i budgetberedningen hantera ökad driftskostnad, i form av
tillkommande internhyra, om 17.700 tkr genom omprioritering av anslag mellan
nämnderna och att finansiering sker genom effektivisering. Slutligen uppdrogs till
kommunstyrelsen att återkomma med förslag till hantering av ökad driftskostnad,
med anledning av rivning, om 6.500 tkr genom omprioritering av anslag mellan
nämnderna och att finansiering sker genom effektivisering under år 2018.
Mot bakgrund av en avvikelserapport ifrån bildningsnämnden beslöt
kommunfullmäktige därefter 2018-03-19 § 41 bl.a. att bevilja 5.678 tkr till
bildningsnämndens driftbudget år 2018 och vid samma sammanträde § 42 på basis
av en framställan ifrån fritidsnämnden bl.a. att bifalla fritidsnämndens begäran om
150 tkr till fritidsnämndens investeringsbudget år 2018 och att bevilja
fritidsnämndens begäran om anslag om 995 tkr till fritidsnämndens driftsbudget
åren 2018.
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Beredning
En att-sats från bildningsnämndens protokollsutdrag har fallit bort i föreliggande
förslag.

Yrkande
Ordförande Torbjörn Karlsson (S) yrkar för kvartetten på att ytterligare att-sats
läggs till och formuleras:
att meddela kommunfullmäktige att det är bildningsnämndens beslut att inte
använda hela investeringsanslaget om det efter upphandling visar sig att kostnaden
för den utrustning och de inventarier som har redovisats i ärendet och som absolut
behövs till den nya skolans start, blir lägre än beräknat.

Beslutsgång
Mötet bifaller kvartettens yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta
att tilldela bildningsnämnden ett anslag om totalt 11.400 tkr till
investeringsbudgeten år 2018 för inköp av utrustning och inventarier vilket
finansieras via upplåning, samt
att uppdra åt service-, bildning- och fritidsnämnden att återkomma till
kommunfullmäktige med slutredovisning av projektet Vannhög/Lillevångskolan i
samband med bokslut 2020, samt
att meddela kommunfullmäktige att det är bildningsnämndens beslut att inte
använda hela investeringsanslaget om det efter upphandling visar sig att kostnaden
för den utrustning och de inventarier som har redovisats i ärendet och som absolut
behövs till den nya skolans start, blir lägre än beräknat.

Skickas till
Kommunfullmäktige

Justerares signaturer
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§ 193 Äskande av medel för ökade
lokalkostnader till bildningsnämndens
driftsbudget 2018
Dnr KS 2018/448

Ärendebeskrivning
Bildningsnämnden beslöt 2018-04-17 § 63 att hos kommunfullmäktige begära
kompensation om totalt 9.473 tkr för ökade lokalkostnader till bildningsnämnden
driftbudget 2018, att skicka beslutet till servicenämnden för kännedom samt att
förklara paragrafen omedelbart justerad. Bakgrunden till bildningsnämndens
ärende är att det enligt bildningsnämnden finns ett antal projekt som påverkar
bildningsnämnden driftbudget 2018 och kommande år, där bildningsnämnden inte
har blivit kompenserade för ökade lokalkostnader. Dessa projekt, och
konsekvenserna av utebliven kompensation, beskrivs bl.a. i bildningsnämndens
budgetskrivelse inför 2018-2020 och i bildningsnämnden verksamhetsplan för
2018. I samband med behandling av ärenden Budget och flerårsplan – teknisk ram,
BIN 2017-09-13 § 110, beslutade bildningsnämnden bl.a. uppdra åt
förvaltningschefen att inleda förhandlingar med kommunledningen om hantering
av kostnadsökningar för lokaler. Denna begäran om kompensation för ökade
lokalkostnader är enligt bildningsnämnden ett resultat av en dialog med
kommunledningen utifrån bildningsnämndens uppdrag.
Ytterligare detaljer dvs. bakgrund, kalkyler och specifikationer framgår av
bildningsnämndens protokoll 2018-04-17 § 63 med handlingar i övrigt.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta
att avslå bildningsnämndens begäran om kompensation för ökade lokalkostnader
till bildningsnämndens driftbudget under 2018, samt
att frågan om kompensation from 2019 skall diskuteras under höstens
budgetberedning.

Skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 194 Rivningskostnader Lillevång/Vannhög
Dnr KS 2017/1101

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade (2017/1101) att uppdra till kommunstyrelsen att
återkomma med förslag till hantering av ökad driftskostnad, med anledning av
rivning, om 6,5 mnkr avseende Lillevång/Vannhög genom omprioritering av
anslag mellan nämnderna och att finansiering sker genom effektivisering under år
2018.

Beredning
Ekonomichefen redogör för ärendet.
Kommunfullmäktige beslutade att uppdra till kommunstyrelsen att återkomma med
förslag till hantering av ökad driftskostnad, med anledning av rivning, om 6,5 mnkr
avseende Lillevång/Vannhög genom omprioritering av anslag mellan nämnderna
och att finansiering sker genom effektivisering under år 2018.
Fullmäktiges beslut innebär att det är en effektivisering under år 2018 som ska
finansiera rivningskostnaden. Omprioritering av anslag mellan nämnderna innebär
i sin förlängning att en eller flera nämnder ska göra omprioriteringar inom
nämndens driftsram för att rymma effektiviseringen.
Serviceförvaltningen informerar 2 november 2017 att rivningskostnaden beräknas
uppgå till 6,5 mnkr fördelat på 5 mnkr avseende skolbyggnader och gymnastiksal,
samt med 1,5 mnkr för skyddsrum.
Ett helt annat sätt att hantera rivningskostnader är att relatera dessa till markvärdet
på anläggningen. Lillevång/Vannhög har inget bokfört värde på marken för
anläggningen. Ett rimligt värde på marken är minst 12 mnkr. Det är därför rimligt
att bokföra rivningskostnaden som en investeringsutgift. Denna blir då en del av
anläggningstillgången som markvärde. På mark görs inte avskrivningar utan
marken belastas enbart av internränta, varför internhyran påverkas marginellt. Den
årliga driftkostnaden blir drygt 100 tkr.
I rekommendation från Rådet för kommunal redovisning och i utlåtande från
Bokföringsnämndens kommunsektion så anges att ”utgifterna för rivning av en
byggnad kan aktiveras som anskaffningsutgift för tomten, om byggnaden rivs för
att göra tomten byggklar för nybyggnad eller för annat bruk”.
Försiktighetsprincipen skall iakttas så att värdet på tomten inte blir orimligt högt.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta
att tidigare beslut om utgiften för rivning kommunfullmäktige 2017-12-18 § 236
upphävs,
att anslå totalt 6,5 mnkr år 2018 till servicenämndens investeringsbudget för
rivning av tidigare byggnader Lillevång/Vannhög,
att inte kompensera bildningsnämnden för ökade kapitalkostnader, samt
att finansiera investeringen genom upplåning.

Skickas till
Kommunfullmäktige

Justerares signaturer
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§ 195 Bostadsförsörjningsprogram
Dnr KS 2018/439

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2016-09-26 att godkänna riktlinjer för
bostadsförsörjning Trelleborgs kommun 2016 samt att ge
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att under 2017 omarbeta riktlinjerna så att de
blir ett tydligare planeringsunderlag för kommunens bostadsförsörjning.
Kommunstyrelsen beslutade 2017-05-10 att fastställa projektplanen för arbetet med
bostadsförsörjningsprogrammet.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-04-10 att godkänna redovisat förslag
till Bostadsförsörjningsprogram för Trelleborgs kommun och översända det till
kommunstyrelsen för antagande i kommunfullmäktige. Samhällsbyggnadsnämnden
beslutade vidare att föreslå kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen ansvar för
årlig uppföljning av bostadsförsörjningsprogrammets aktualitet samt att ansvara för
att följa upp och vid behov ta fram nya effektmål och aktiviteter till
bostadsförsörjningsprogrammet.

Beredning
Det föreslagna bostadsförsörjningsprogrammet har utarbetats i enlighet med den
fastställda projektplanen. Under framtagande av programmet har representanter
från samtliga förvaltningar och från Trelleborgshem varit delaktiga.
Bostadsförsörjningsprogrammets uppfyller kraven enligt lag om kommunernas
bostadsförsörjningsansvar och bedöms uppfylla det uttalade syftet i programmet;
att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och att främja
att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.
Kommunfullmäktige föreslås anta det framlagda bostadsförsörjningsprogrammet.

Yrkande
Emil Samnegård (MP) yrkar på att ytterligare en att-sats läggs till:
att stryka stycket i förslaget till Bostadsförsörjningsprogrammet på s. 48 som lyder
att ”Utbyggnaden av ringvägen är en viktig förutsättning till att området framöver
kan byggas ut.
Mikael Rubin (M) yrkar att första att-satsen ändras till:
att anta föreliggande Bostadsförsörjningsprogram för Trelleborgs kommun med
förändringen att ett av de fyra målen ska lyda ”kommunen ska aktivt verka för att
öka antalet skattebetalare inom hela kommunen” istället för ”kommunen ska aktivt
verka för att ingen person ska stå utanför bostadsmarknaden”.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

Protokoll

48 (54)

Kommunstyrelsen
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2018-05-30

KS 2018/27

Bertil Larsson (SÖS) yrkar bifall till Emil Samnegårds tilläggsyrkande.
Ordförande Torbjörn Karlsson yrkar avslag på Mikael Rubins ändringsyrkande.
Emil Samnegård yrkar avslag på Mikael Rubins yrkande.
Ordförande Torbjörn Karlsson (S) yrkar, för kvartettens vägnar, avslag på Mikael
Rubins yrkande.
Ordförande Torbjörn Karlsson (S) yrkar avslag på Emil Samnegårds yrkande.

Beslutsgång
Ordförande Torbjörn Karlsson (S) finner att det finns två förslag till första att-sats.
Huvudförslag är föreliggande förslag. Motförslag är Mikael Rubins
ändringsyrkande.
Ordföranden finner att huvudförslaget har bifallits.
Ordförande Torbjörn Karlsson (S) finner att det finns två förslag till tredje att-sats.
Huvudförslag är avslag på Emil Samnegårds tilläggsyrkande. Motförslag är Emil
Samnegårds tilläggsyrkande.
Ordföranden finner att huvudförslaget har bifallits.

Omröstning
Votering begärs angående första att-satsen.
Votering genomförs.
Följande propositionsordning föreslås.
De ledamöter som önskar bifalla föreliggande förslag röstar ja. De ledamöter som
vill bifalla Mikael Rubins ändringsyrkande röstar nej.
Vid omröstning genom upprop lämnas fem (5) ja-röster av Torbjörn Karlsson (S),
Emil Samnegård (MP), Patrik Holmberg (C), Sven Lindkvist (S) och Lennart
Höckert (S). Samt sex (6) nej-röster av Jan Isaksson (M), Mikael Rubin (M),
Helmuth Petersén (SD), Henrik Silfverstolpe (L), Britta Brinck-Nehlin (-) och
Anita Persson (SD). Två (2) ledamöter avstår från att rösta; Bertil Larsson (SÖS)
och Jan Larsson (-).
Ordföranden finner att med röstsiffrorna 6 nej-röster mot 5 ja-röster och 2
ledamöter som avstår, har Mikael Rubins yrkande vunnit bifall.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta föreliggande Bostadsförsörjningsprogram för Trelleborgs kommun med
förändringen att ett av de fyra målen ska lyda ”kommunen ska aktivt verka för att
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öka antalet skattebetalare inom hela kommunen” istället för ”kommunen ska aktivt
verka för att ingen person ska stå utanför bostadsmarknaden”.
att ge kommunstyrelsen ansvar för årlig uppföljning av
bostadsförsörjningsprogrammets aktualitet och att vid behov ta fram nya effektmål
och aktiviteter till bostadsförsörjningsprogrammet.

Reservation
Emil Samnegård anmäler muntlig reservation i ärendet till förmån för första attsatsens formulering i kommunstyrelsens arbetsutskott.
Patrik Holmberg (C) anmäler muntlig reservation i ärendet till förmån för första
att-satsens formulering i kommunstyrelsens arbetsutskott.
Torbjörn Karlsson (S) anmäler muntlig reservation i ärendet till förmån för första
att-satsens formulering i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 196 Överenskommelse Trelleborgs kommun
och Trelleborgs hamn
Dnr KS 2018/538

Ärendebeskrivning
Trelleborgs Hamn AB (THAB) har påbörjat ett projekt som ska resultera i att
hamnen i Trelleborg genom byggnation av nytt färjeläge och kaj flyttas sydost om
befintlig hamn. Avsikten är att Trelleborgs kommun ska överta mark inom det
befintliga hamnområdet för att därefter utveckla en ny, havsnära stadsdel inom
ramen för projektet Kuststad 2025.
THAB och Trelleborgs kommuns avsikt med föreliggande överenskommelse är att
ingå en fastighetsreglering varigenom markområdet i hamnen överförs till av
Trelleborg ägd fastighet.
En förutsättning för markaffären är att Trelleborgs kommun åtar sig att gå i borgen
för lånet.

Beredning
Ekonomichefen på kommunledningsförvaltningen och VD:n för Trelleborgs Hamn
AB redogör för ärendet. Överenskommelsen gäller beslut i fullmäktige 18 juni och
att båda parter skrivit under avtalet senast 31 augusti 2018.

Beslutsgång
Emil Samnegård (MP) deltar ej i beslutet.
Jan Larsson (-) deltar ej i beslutet.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta
att Trelleborgs kommun undertecknar överenskommelsen med Trelleborgs hamn
AB.

Skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 197 Revidering av klimatanpassningsplan
Dnr KS 2017/281

Ärendebeskrivning
I maj 2017 beslutade kommunstyrelsen att ge Avdelningen för hållbar utveckling i
uppdrag att uppdatera Trelleborgs kommuns Klimatanpassningsplan från 2013 så
att beslut kan tas i kommunfullmäktige i juni 2018.
Ett förslag till Klimatanpassningsplan för Trelleborgs kommun 2018-2023
föreligger för beslut.

Beredning
Förslaget till Klimatanpassningsplan för Trelleborgs kommun 2018-2023 består av
tre delar:
Del 1 beskriver vad klimatförändringar innebär och berättar vad som hänt i
Trelleborg historiskt samt hur planen hänger ihop med andra styrdokument.
Del 2 belyser olika framtidsscenarier och vilken effekt dessa får på
klimatförändringarna.
Del 3 listar åtgärder som redan utförts och som ligger framför oss att utföra.
Förslaget har tagits fram i en bred kommunövergripande samverkan där alla
förvaltningar och bolag bjudits in att medverka. Förslaget utgår från
Klimatanpassningsplanen från 2013 och utgör en uppdatering av denna, helt i
enlighet med beslutet.
Förslaget har därefter varit på en formell remiss till nämnder och bolag samt
ytterligare några instanser. Sammanlagt tio yttranden har kommit in. Dessa bifogas
ärendet.

Yrkande
Emil Samnegård (MP) yrkar bifall till föreliggande förslag.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besluta
att godkänna och anta planen i juni 2018 i enlighet med tidigare KS-beslut.

Skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 198 Tilläggsavtal förhyrning av lokaler
”Familjens Hus/Thysells”
Dnr KS 2018/562

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2018-01-29 § 33 utifrån ärende KS 2017/1008,
bland annat att godkänna förhyrning av Familjens hus enligt den omförhandlade
hyran.
Thysells möbler AB har arbetat fram ett koncept för att utveckla kv. Kattegatt och
Tanken i Anderslöv. Inom kv. Tanken föreslår Thysells möbler AB nybyggnation
av bostäder och inom kv. Kattegatt (befintlig byggnad – tidigare möbelvaruhus)
föreslås en utveckling och ombyggnad för samling av ett antal funktioner inom
begreppet ”Familjens hus”. För att möjliggöra dessa åtgärder har Thysells möbler
AB ansökt om ändring av detaljplan för området – ny plan väntas vinna laga kraft
hösten 2017. Parallellt med planprocess har Thysells möbler Ab erbjudit
möjligheter till förhyrning för kommunala verksamheter inom Familjens hus. Det
som erbjudits avser lokaler för förskola, äldreomsorg, bibliotek, fritidsgård m.m.
Därutöver finns även planer för andra verksamheter inom byggnaden såsom café,
apotek etc. med grundtanke kring en naturlig mötesplats i Anderslöv för alla
oavsett ålder.
Beslutet blev anmält till konkurrensverket och har föranlett att Trelleborgs
kommun, Region Skåne samt Familjens hus AB träffat ett gemensamt
samarbetsavtal som säkerställer att en korrekt byggentreprenadsupphandling
genomförs. Konkurrensverket har därav också avskrivit ärendet.

Beredning
Behovet av platser i särskilt boende ökar i takt med att befolkningen blir äldre.
Detta har medfört att behovet av platser i särskilt boende på familjens hus utökats
med ytterligare 16 platser från redan planerade 48 platser till sammanlagt 64
platser. Därav har ett tilläggsavtal som bifogas denna tjänsteskrivelse förhandlats
fram och upprättats. Underbilagan blir en bilaga till redan befintligt hyresavtal för
särskilt boende med nummer 1-0001.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att ge kommundirektören i uppdrag att
skriva fram ett ärende till kommunstyrelsen 30 maj 2018 kring merkostnader per år
för ytterligare 1 100 kvadratmeter yta vid Thysells.
Fastighetsstrategen redogör för ärendet på kommunstyrelsens sammanträde 201805-30 . En ny version av tjänsteskrivelse och förslag till beslut delas ut med en
rättelse av den tidigare bashyran för förhyrning av platser i särskilt boende ska
vara 8 650 950 samt att den utökade bashyran för särskilt boende blir 2 541 000
kronor.
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Beslutsgång
Moderaterna deltar ej i beslutet.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta
att godkänna tilläggsavtal för ytterligare 16 platser i särskilt boende till en utökad
årlig bashyra om 2 541 000.

Skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 199 Styrelsearvode Rådhus AB
Dnr KS 2018/570

Beredning
Ärendet utgår.
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