Kallelse

1 (44)

Kommunstyrelsen
Datum

Diarienummer

2021-02-05

KS 2020/1011

Tid

Onsdagen den 10 februari 2021 klockan 13.00

Plats

Herkules Källstorp

Ärenden
Nr

Ärende

Föredragande

1

Upprop

2

Fastställande av dagordning och justering av
protokoll

3

Kommundirektören informerar

4

Trelleborgs kommuns stöd till näringslivet, parkering
samt komplettering av åtgärder

5

Återrapportering av pågående tångprojekt

6

Återrapportering av strandrensning utförd av Teknisk
serviceförvaltning

7

Lokalrevision för Kommunledningsförvaltningen
2021

8

LOVA och Våtmarks LONA – projektansökan
restaurering av Ståstorpsån

9

Förslag till nytt samarbetsavtal 2022-2031,
Sydväståprojektet

10

Revisionens granskning av kommunens hantering av
investeringsprojekt Hälsohuset

11

Initiativärende (S) "Stärkt arbete mot våld i nära
relationer" - återrapport

12

Skrivelser och rapporter till KS 2021-02-10

13

Delegationsbeslut som ska anmälas till KS 2021-0210

14

Utbyggnad Östra Torp gymnastikhall Smyge

15

Medborgarbudget

16

Motion - Tillgängliggör naturområde runt
Dalköpingeån

17

Återrapport, Motion - Verksamhet på landet

18

Begäran om investeringsmedel - Axel Ebbes
konsthall

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

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

Tid

Fakturaadress
Box 173
Org.nr 212000-1199
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Nr

Ärende

19

Borgensförbindelse/Avtal Kommuninvest

20

Återlämnande av medel för ombyggnad av Nygatan

21

Äskande av medel för ny rugbyanläggning

22

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut inom
SoL och LSS, kvartal 3, 2020

23

Informationsärende: Budget 2021- tekniska
justeringar

24

Förvärv av fastigheten Nio-E 1 samt del av
fastigheten Orion 8

25

Förvärv av fastigheten Ardennern 2

26

Markanvisningsavtal del av Innerstaden 3:77, DP 275
”Alsingehejdan”, Projekt 50140

27

Detaljplan, DP 275, för del av Innerstaden 3:77
"Kvarteret Alsingehejdan"

28

Medfinansierings-och samverkansavtal med
Trafikverket

29

Rivningslov fastigheter Kuststad 2025

30

Slutrapport, Motion - Gråvattenbrunnar för husbilar

31

Självkörande buss i Trelleborg

32

Ringvägen hamninfarten bedömda merkostnader
2021

33

Val till bolagen och kommunens stiftelser och fonder

Föredragande

Glöm inte att meddela om du får förhinder till Eva-Lotta Kittel, e-post: evalotta.kittel@trelleborg.se.

Kommunstyrelsen
Mikael Rubin (M)
Ordförande

Tid
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Ledamöter
Mikael Rubin (M), Ordförande
Göran Gärtner (M)
Catharina von Blixen-Finecke (M)
Erik Lundström (KD), Vice ordförande
Helmuth Petersén (SD)
Anita Persson (SD)
Mathias Andersson (SD)
Bengt Andersson (SD)
Henrik Silfverstolpe (L)
Christer Dahlberg (SÖS)
Lennart Höckert (S)
Anna Nordstrandh (S)
Veronica Larsson (S)
Patrik Holmberg (C)
Emil Samnegård (MP)

Ersättare
Ann Kajson Carlqvist (M)
Marianne Ohrlander (M)
Jan Isaksson (M)
Åke Svensson (KD)
Ken Karlsson (SD)
Fredrik Karlsson (SD)
Fredrik Trulsson (SD)
Anna Holst (SD)
Inger Persson (L)
Anders Ahvander (SÖS)
Sven Lindkvist (S)
Birgitta Lanér Sjöström (S)
Torbjörn Karlsson (S)
Mariann Sjöström (C)
Maria Wilhelms (MP)

Deltagande tjänstemän
Bo Carlbark, Biträdande kommundirektör
Eva-Lotta Kittel, Kommunsekreterare
Fredrik Geijer, Kommundirektör, Kommunledningsförvaltningen
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1 Upprop
Sammanfattning
Kommunsekreteraren håller upprop.
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2 Fastställande av dagordning och justering av
protokoll
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att utse Erik Lundström (KD) och Helmuth Petersén (SD) att, tillsammans
med ordföranden, justera kommunstyrelsens protokoll tisdagen den 16 februari
2021 på kommunledningsförvaltningen
att fastställa dagordningen enligt utsänt förslag.

Sammanfattning
Erik Lundström (KD) och Helmuth Petersén (SD) föreslås att tillsammans med
ordföranden justera kommunstyrelsens protokoll tisdagen den 16 februari 2021.
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3 Kommundirektören informerar
Dnr KS 2021/59

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att notera informationen.

Sammanfattning
Kommundirektören informerar om aktuella frågor.
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4 Trelleborgs kommuns stöd till näringslivet,
parkering samt komplettering av åtgärder
Dnr KS 2020/257

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att ta bort tidsbegränsningen på kommunala parkeringar,
att ta bort parkeringsavgifter,
att beslutet gäller tills vidare,
att ge kommundirektören i uppdrag att bereda beslutsunderlag gällande
återbetalning av alkoholtillståndsavgiften till näringslivet,
att ge kommundirektören i uppdrag att ytterligare se över möjligheterna att stödja
näringslivet, samt
att ge kommundirektören i uppdrag att undersöka möjligheten att pausa avgiften
för alkoholtillstånd

Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott fattade 2020-03-23 beslut om att förlänga tiden på
kommunala parkeringar samt att ta bort parkeringsavgifter som en del av stöd till
näringslivet under pandemin. Privata parkeringar skulle uppmanas till samma
förhållningssätt.
Beslutet gällde till och med 2020-12-31.
Kommunledningsgruppen för pandemin föreslår att samma upplägg ska gälla
tillsvidare.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-01-15

Beslutet skickas till
Tekniska serviceförvaltningen
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5 Återrapportering av pågående tångprojekt
Dnr KS 2020/842

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna rapporten.

Sammanfattning
Projektet ”Rest till bäst” slutrapporterades i december 2020. Tång samlades in från
Västra strandområdet i Trelleborg och försöken med att omvandla tången till
jordförbättringsmedlet biokol var lyckade. Inom projektet har det även förts
diskussioner om möjliga affärsmodeller avseende hur företag ska kunna få
ekonomi i hantering av kommunens tång. I projektet ”Greater Bio” har det gjorts
en invertering avseende den rödlistade tånglevande strandloppan och andra arter på
åtta platser längs kommunens kust. Diskussionen med Länsstyrelsen Skåne kring
regelverket har initierats. Det jobbas även bland annat med innovativa lösningar för
insamling av tång innan den når stranden samt vidareutveckling av affärsmodeller.
Arbetet med att söka tillstånd för insamling av tång och att anlägga en sandstrand i
Västra strandområdet är påbörjat, med ett delmål om att ansökan ska lämnas till
Mark- och Miljödomstolen under kvartal 1 2022.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-12-18
Kommunstyrelsens beslut 2020-04-01 om att arbetet med tånghantering
återrapporteras till kommunstyrelsen efter säsong
Kommunfullmäktiges beslut 2020-01-27 om att återrapport av arbetet med
tånghantering sker till Kommunstyrelsens arbetsutskott kvartalsvis

Beslutet skickas till
Teknisk servicenämnd
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6 Återrapportering av strandrensning utförd av
Teknisk serviceförvaltning
Dnr KS 2020/841

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna rapporten.

Sammanfattning
En ny strandrensningsmaskin har använts på kommunens badplatser under
säsongen 2020 med gott resultat. Arbetet med att förnya tillståndet för
strandrensning har påbörjats. Det kommer även sökas tillstånd för insamling och
bortforsling av tång i Västra strandområdet, mellan hamnen och golfbanan i
Trelleborg. Detta har inte gjorts tidigare.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-12-18
Kommunstyrelsens beslut 2020-04-01 om att arbetet med tånghantering
återrapporteras till kommunstyrelsen efter säsong
Kommunfullmäktiges beslut 2020-01-27 om att återrapport av arbetet med
tånghantering sker till Kommunstyrelsens arbetsutskott kvartalsvis

Beslutet skickas till
Teknisk servicenämnd
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7 Lokalrevision för
Kommunledningsförvaltningen 2021
Dnr KS 2020/883

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att fastställa Lokalrevision för Kommunledningsförvaltningen 2021, samt
att ge kommundirektören i uppdrag att utreda arkivfrågan kopplat till
lokalförsörjningsplanen

Sammanfattning
Trelleborgs kommun har tagit ett samlat grep över sin lokalförsörjning genom att
sedan 2015 årligen ta fram en Lokalförsörjningsplan med syfte att beskriva
befintliga och kommande lokalbehov i kommunen.
Under 2020 har utvecklingsarbete bedrivits genom externa konsulter som
tillsammans med kommunala verksamheter tagit fram riktlinjer för hur Trelleborgs
kommun ska organisera sitt arbete och skapa bättre långsiktighet i
lokalförsörjningsfrågorna. Målsättningen är även att skapa en tydlig process för
lokalförsörjning som medför en strukturerad koppling till den årliga
budgetprocessen.
Enligt gällande riktlinjer för lokalförsörjning inom Trelleborgs kommun ska
samtliga förvaltningar årligen framställa en lokalrevision med start 2021.
Lokalrevisionen ska verka för att skapa ett samlat grepp om förvaltningens
nuvarande och framtida behov av lokaler samt om det tillgängliga lokalbeståndet
motsvarar verksamhetens behov.
Detta ärende avser lokalrevision gällande Kommunledningsförvaltningens lokaler.
Kommunledningsförvaltningens lokalrevision för 2021, med objektlista bilaga 1,
beskriver ett samlat lokalbestånd med till övervägande del administrativa
kontorsplatser. Majoriteten av personalen finns samlad i nya lokaler i Herkules och
övriga sitter samlat i Rådhuset. Därutöver har förvaltningen lokaler för arkiv,
facklig samlingslokal samt lokaler för Kuststad 2025. Ett beredskapslager är under
uppbyggnad.
Verksamhetens administrativa lokaler är till övervägande del väl anpassade för sina
ändamål och endast mindre omställningsåtgärder föreslås för kommunikation och
överförmyndaren inom Rådhuset.
Inga behovsanalyser har gjorts under 2020. För 2021 föreslås behovsanalyser
gällande kommunens samlade arkivbehov samt säkerhetsavdelningens långsiktiga
placering och lokalbehov för sin verksamhet.
Samtliga förvaltningars lokalförsörjningsbehov i form av behovsanalyser eller mer
detaljerade förstudier kommer sammanställas och prioriteras i den
lokalförsörjningsplan som tas fram under våren och som sedan medför en koppling
till budgetprocessen.
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Beslutsunderlag
Riktlinjer för lokalförsörjning
KF 2019-09-23 §200

Beslutet skickas till
Tillväxtavdelningen
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8 LOVA och Våtmarks LONA – projektansökan
restaurering av Ståstorpsån
Dnr KS 2020/918

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att uttala sig positiv till att aktuellt projekt genomförs,
att inte bevilja tekniska servicenämnden tilläggsanslag och samtidigt framföra att
kommunal medfinansiering av projektet bör hanteras inom berörd nämnds
tilldelade budgetram.

Sammanfattning
Tekniska servicenämnden har inkommit med ett ärende rörande projektansökan för
restaurering av Ståstorpsån. Syftet med ansökan om medel från LOVA och LONA
våtmark är att på kommunens åkermark vid Ståstorpsån, återskapa en funktionell å
som på bästa sätt renar vattnet från näringsämnen, utjämnar vattenflöden och
skapar ökad biologisk mångfald.
Projektet beräknas totalt sett kosta 2,2 mnkr under en treårsperiod, varav
projektansökan till LOVA och LONA våtmark avser bidrag motsvarande 75
procent. Kommunens medfinansiering beräknas därmed till 550 tkr. Av detta
belopp kan viss del motsvara utförda arbetstimmar. För resterande del som avser
kommunens kontanta medfinansiering, 450 tkr, äskar tekniska servicenämnden
tilläggsanslag. Beloppet kan delas upp i 100 tkr 2021, 250 tkr 2022 samt 100 tkr
2023.
Noteras kan att det i beredningen av ärendet framkommit en förhoppning att en
större del kan komma att finansieras via externa bidrag, det vill säga att
kommunens medfinansiering i så fall skulle kunna uppgå till ett lägre belopp.
Enligt kommunledningsförvaltningens uppfattning finns det goda skäl att
genomföra projektet. När det gäller äskandet om tilläggsanslag bör man emellertid
notera att respektive nämnd erhåller budgetramar som möjliggör för prioritering
mellan olika kostnader/åtgärder. Den årliga beloppsmässiga nivån för kommunens
medfinansiering av nu aktuellt projekt bör vara möjlig för tekniska servicenämnden
att hantera inom redan tilldelad ram. Av detta skäl är
kommunledningsförvaltningens förslag att nämnden inte ska beviljas begärt
tilläggsanslag.

Beslutsunderlag
Tekniska serviceförvaltningen tjänsteskrivelse 2020-11-02
Tekniska servicenämndens beslut 2020-11-11, § 123
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-12-03 (denna skrivelse)

Beslutet skickas till
Tekniska servicenämnden
Kommunledningsförvaltningen, Kvalitet och resursutveckling
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9 Förslag till nytt samarbetsavtal 2022-2031,
Sydväståprojektet
Dnr KS 2020/962

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna samarbetsavtalet med föreslagen kostnadsfördelning.

Sammanfattning
Sydvästra Skånes Vattenråd föreslår att samarbetet mellan kommunerna som
innefattar åtgärder i vattenvårdsarbetet förlängs genom ett nytt samarbetsavtal för
perioden 2022-2031.
Syftet med avtalet är att kunna fortsätta arbeta gemensamt med vattenanknutna
åtgärder inom vattendragens avrinningsområden utan att hindras av administrativa
gränser. Avtalet ger förutsättningar för ett organiserat åtgärdsarbete tillsammans
med markägare präglat av stabilitet och kontinuitet över avtalstiden.
Med ett samarbetsavtal kan ett åtgärdsinriktat vattenvårdsarbete bedrivas i
projektform, det så kallade Sydväståprojektet. Till projektet finns ett
Handlingsprogram som finns som bilaga.
Sydvästra Skånes Vattenråd bildades hösten 2013 av de tre kommunerna Vellinge,
Trelleborg och Skurup. Bakgrunden till det kommunövergripande samarbetet i
vattenrådet är EU:s vattendirektiv och den i svensk lag införda
vattenförvaltningsförordningen. Tillsammans ställer de krav på att våra vatten ska
uppnå god vattenstatus. Ingen av vattenförekomsterna inom Sydvästra Skånes
Vattenråd uppnår idag miljökvalitetsnormen god status.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-18
Uppföljning Sydväståprojektet, 2017-2021, och förslag till nytt samarbetsavtal,
2022-2031, mellan kommunerna Vellinge, Trelleborg och Skurup
Förslag till samarbetsavtal 2022-2031
Handlingsprogram för Sydväståprojektet 2022-2031

Beslutet skickas till
Sydvästra Skånes Vattenråd
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10 Revisionens granskning av kommunens
hantering av investeringsprojekt Hälsohuset
Dnr KS 2020/964

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta kommunledningsförvaltningen förslag till yttrande, samt
att översända detsamma till revisionen

Sammanfattning
På uppdrag av kommunens revisorer har KPMG genomfört en granskning av
kommunens hantering av investeringsprojekt Hälsohuset. Syftet med granskningen
har varit att bedöma om tekniska servicenämnden, socialnämnden och
kommunstyrelsen har haft tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av det
aktuella projektet. Den sammanfattande bedömningen som revisorerna gör är att
ansvarsfördelningen varit ändamålsenlig såväl i inledningsskedet som i
genomförandeskedet.
I sammanhanget kan noteras att tekniska servicenämnden har haft ett totalt anslag
på 157 mnkr för investeringsprojektet. Därutöver har ett markinköp på 2,7 mnkr
under 2017 finansierats inom kommunstyrelsens investeringsram. Den preliminära
prognos som finns med i revisionens rapport är att de samlade utgifterna kommer
att bli cirka 17 mnkr lägre än beviljade anslag. I nuläget finns det skäl att anta att
den positiva avvikelsen kommer att bli större än tidigare prognos.
Revisionen efterfrågar kommunstyrelsens yttrande gällande granskningen
Kommunledningsförvaltningen förslag till yttrande framgår av bifogad skrivelse.

Beslutsunderlag
KPMG: Granskningsrapport av kommunens hantering av investeringsprojekt
Hälsohuset, 2020-11-24
Revisionens skrivelse, 2020-11-24

Beslutet skickas till
Revisionen
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11 Initiativärende (S) "Stärkt arbete mot våld i
nära relationer" - återrapport
Dnr KS 2020/380

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna återrapporteringen om att samarbetet fungerar väl

Sammanfattning
Socialdemokratiska gruppen i Kommunstyrelsen inkom med ett initiativärende
angående att stärka arbetet mot våld i nära relationer. Detta med anledning att den
sociala distanseringen och isoleringen under Coronapandemin ökar, som då
resulterar i att många våldsutsatta kvinnor blir fast i hemmet med våldsamma män.
Kommunstyrelsen fattade beslut 2020-06-17 om att ärendet skulle kompletteras,
och gav i uppdrag till kommundirektören att undersöka hur väl kommunens roll i
samverkansgruppen fungerar och återkomma till kommunstyrelsen med besked om
detta.
Vid kompletteringen framkommer att inga synpunkter på att samverkan inte skulle
fungera lyfts fram. Av den anledningen skulle frågan lyftas vid nästa möte i
samverkansgruppen för att diskutera de eventuella synpunkter som fanns med
mötesdeltagarna.
Den 1 oktober 2020 hölls möte med samverkansgruppen där samtliga
mötesdeltagare rapporterar att samarbetet fungerar väl.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-23
Kommunstyrelsens beslut 2020-09-02 § 175
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-08-11 (komplettering)
Kommunstyrelsens beslut 2020-06-17 § 163
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-19
Initiativärende (S) Stärkt arbete mot våld i nära relationer
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12 Skrivelser och rapporter till KS 2021-02-10
Dnr KS 2020/1014

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att notera informationen.

Sammanfattning
På kommunstyrelsens sammanträde 2021-02-10 redovisas skrivelser och rapporter
för perioden 2020-12-16 -- 2021-02-09:

2020-12-16 SBN 2020-12-08 § 324 Dispens från strandskydd för anläggandet av
en naturlekplats på Gislöv 49:40
2020-12-16 SBN 2020-12-08 § 325 Dispens från strandskydd för anläggandet av
en lekplats och boulebana på Lilla Beddinge 88:1
2020-12-16 SBN 2020-12-08 §323 Dispens från strandskydd för stenläggning och
tillgänglighetsanpassning av hamnplan i Smygehamn, Östra Torp 20:21
2020-12-16 Information om Trafikverkets pågående arbete med utpekande av
riksintressen
2020-12-17 Kungörelse om laga kraft, DP 233, detaljplan för del av Västervång
2:25 m fl
2020-12-21 Skrivelse från Vårdföretagarna angående ersättning för merkostnader
till följd av covid-19
2020-12-22 Skrivelse, Skärpta restriktioner hot mot hästvälfärd
2020-12-28 Meddelande 20/2020 från SKR:s styrelse om Överenskommelse
mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) inom området psykisk
hälsa och suicidprevention 2021-2022
2020-12-28 Meddelande 24/2020 från SKR:s styrelse om Överenskommelse
mellan Staten och Sveriges Kommuner och Regioner om Välfärdsteknik med de
äldre i fokus 2021
2020-12-23 Beslut med anledning av Covid-19 (Corona) avseende
Söderslättsgymnasiet
2020-12-28 Protokoll, Romeleås- och Sjölandskapskommitténs sammanträde den
2020-11-13
2020-12-22 Protokoll, MalmöLundregionens styrelsemöte 2020-12-15
2021-01-07 Öppet brev till ansvariga för skolan från Svenska Covidföreningen
2020-11-26 Expediering av två regeringsbeslut, Uppdrag att förbättra
möjligheterna till god mobil uppkoppling på fjärrtåg och Uppdrag att bistå Postoch telestyrelsen i arbetet att förbättramöjligheterna till god mobil uppkoppling på
fjärrtåg

17 (44)

2020-12-16 SN 2020-12-10 § 147 Rapport om våld i nära relation
2020-12-16 TSN 2020-12-09 § 129 Äskande av medel Framtida vattenförsörjning
2021-01-05 Skrivelse, Viktig information om barn med funktionsnedsättning
2021-01-11 Två beslut med anledning av Covid-19 (Corona) avseende kommunens
grundskolor
2021-01-15 Upprop för det svenska landskapet
2021-01-20 AMN 2021-01-18 § 11 Rapport bosättning december 2020
2021-01-25 Nytt kunskapsunderlag från Nationella vårdkompetensrådet
2021-01-26 Beslut med anledning av Covid-19 (Corona) avseende
Söderslättsgymnasiet
2021-01-26 Beslut med anledning av Covid-19 (Corona) avseende kommunens
grundskolor
2021-02-03 Beslut med anledning av Covid-19 (Corona) avseende Skegrie skola F6 samt distansundervisning för elever i årskurs 1 och 2
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13 Delegationsbeslut som ska anmälas till KS
2021-02-10
Dnr KS 2020/1015

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att godkänna redovisningen av delegationsbeslut

Sammanfattning
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 §.
Redovisas anmälda delegationsärenden 2020-12-16 -- 2021-02-09.

Upphandlingsärenden
November 2020 (delegationsordningen 11.1 samt 11.2)
December 2020 (delegationsordningen 11.1 samt 11.2)
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14 Utbyggnad Östra Torp gymnastikhall Smyge
Dnr KS 2020/650

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå
kommunfullmäktige besluta
att godkänna tilläggsanslag om 1,5 mkr för 2021 och att formellt beslut fattas i
samband med särskild fastställd tidpunkt för kompletteringsbeslut av
investeringsbudget 2021 och att tilläggsanslag om 3,5 mkr hanteras i ordinarie
budgetprocess för 2022, samt
att uppdra åt tekniska servicenämnden att anpassa investeringsnivån till tidigare
beviljad anslagsnivå på 25 mnkr och om en sådan anpassning inte bedöms möjlig
istället inkludera tillbyggnad av Östra Torps gymnastikhall i den
lokalförsörjningsplan som ska utarbetas under 2021.

Sammanfattning
Tekniska servicenämnden behandlade 2020-09-16, § 89, ett ärende om tillbyggnad
av Östra Torp gymnastikhall på 30 mnkr under åren 2021 och 2022. Kultur- och
fritidsnämnden beslutade 2020-10-28, § 79, att ställa sig positiv till tekniska
servicenämndens äskande under förutsättning att nämnden fullt ut kompenseras för
den hyresökning projektet medför.
Kommunledningsförvaltningen redovisar följande ekonomiska information:




Beloppet på 30 mnkr fördelas med 16,5 mnkr 2021 och 13,5 mnkr 2022.
Av beloppet avser 26,5 mnkr byggnationen och resterande del inventarier i
form av fast specialutrustning för truppgymnastik.
Den i ärendet nämnda hyresökningen på 2 167 tkr ska kompletteras med
städkostnader på 195 tkr, vilket innebär att den ökade årliga kostnaden
beräknas till 2 362 tkr.

Det bör framhållas att nu aktuellt investeringsprojekt tilldelades ett anslag på 25
mnkr redan vid kommunfullmäktiges fastställande av budgeten i november 2020, §
217. Ärendet som nu ska hanteras bör därmed ses som en begäran om
tilläggsanslag till investeringsprojektet. Begärt tilläggsanslag för respektive år,
totalt 5 mnkr, framgår av tabellen nedan:
(mnkr)

2021

2022

Totalt

Nu aktuell begäran

16,5

13,5

30,0

Budgetbeslut, november1

15,0

10,0

25,0

Begäran om
tilläggsanslag

1,5

3,5

5,0

1Detta belopp grundas på den preliminära uppskattning från våren 2020 som
ingick i tekniska servicenämndens då inlämnade budgetunderlag.
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Kommunfullmäktige har således redan ställt sig bakom projektet, om än till ett
lägre belopp.
I sammanhanget kan noteras att fastställd budget innehåller följande finansiella mål
avseende investeringsnivån:
”För kommunens investeringsutgifter inom skattefinansierad verksamhet, exklusive
exploateringsverksamheten, ska självfinansieringsgraden uppgå till minst 60
procent.”
I praktiken innebär detta ett investeringstak inom den skattefinansierade
verksamheten på ungefär 300 mnkr för 2021, varav cirka 270 mnkr redan i
budgeten finns specificerade som beslutade projekt med tilldelade anslag
alternativt planerade projekt. Resterande 30 mnkr är i budgeten angivna som
kommunfullmäktiges investeringsreserv. Denna reserv kan användas till nya
projekt eller projekt med tillkommande utgifter. Utifrån höstens diskussioner i den
politiska finans- och investeringsberedningen bör tanken vara prioriteringen av
användandet företrädesvis ska ske vid ett samlat tillfälle innan sommaren.
Det bör noteras att redan nu finns andra pågående, aktuella ärenden innehållande
nya eller utökade investeringsbehov, bland annat muddring av hamnar och rivning
av Duxfastigheten. Enligt kommunledningsförvaltningens bedömning innebär det
svårigheter att vid enskilda tillfällen ta ställning till reservens användande.
Samtidigt är det denna reserv användande en viktig gräns för om det nämnda
finansiella målet ska uppfyllas.
Kommunledningsförvaltningens bedömning är att det i nuläget inte bör beviljas
ytterligare anslag till utbyggnad av Östra Torp gymnastikhall. Istället bör tekniska
servicenämnden få i uppdrag att anpassa projektet till redan anslagna 25 mnkr. Om
nämnden inte bedömer en sådan anpassning som möjlig bör nämnden istället
inkludera projektet i den lokalförsörjningsplan som ska utarbetas under 2021.
Med anledning av ovanstående bedömning kring investeringsfrågan saknas det
grund att i nuläget hantera frågan om eventuell kompensation till kultur- och
fritidsnämnden avseende ökade driftkostnader.

Beslutsunderlag
Tekniska servicenämndens tjänsteskrivelse, 2020-08-31
Tekniska servicenämndens beslut 2020-09-16, § 89
Kultur- och fritidsnämnden 2020-10-28, § 79
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-12-18 (denna skrivelse)

Beslutet skickas till
Tekniska servicenämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Kommunledningsförvaltningen, Kvalitet och resursutveckling
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15 Medborgarbudget
Dnr KS 2019/314

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå
kommunfullmäktige
att godkänna delrapporten och återrapportera till kommunfullmäktige juni 2021.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har beslutat att avsätta fem miljoner per år för arbetet med
medborgarbudget enligt SKR:s (Sveriges kommuner och regioners) modell år 2020
och år 2021. Projektet, kallat ”En miljon idéer” syftar till att alla medborgare på
landsbygden ska ges möjlighet att vara delaktiga i bygdens utveckling.
Kommunstyrelsen beslutade om kriterierna 2019-12-18. Medborgabudgeten ska
gälla fysiska investeringar på områden som förbättrar miljön och/eller barn och
ungas fritidsliv och/eller äldres fritid. Medborgarna bjuds in att lämna förslag på
vad budgeten ska användas till och prioriterar därefter förslagen genom röstning.
Förslag med flest röster genomförs. I ”En miljon idéer” har landsbygden delats
upp i två delar, söder år 2020 och norr år 2021. ”En miljon idéer 2020” är nu i
genomförandefas som enligt tidsplan pågår september –december. ”En miljon idéer
2021 startar 15 januari.” Aktuell rapport är en redovisning av pågående projekt.
Utvärdering visar att medborgabudgeten är populär bland invånarna. Endast ett av
förslagen har genomförts enligt tidsplan år 2020. Övriga genomförs under 2021. I
planering av medborgarbudget ”En miljon idéer år 2021” har granskning fått större
utrymme i syfte att förenkla genomförandeprocessen.

Beslutsunderlag
KF 2019-06-17 KF §155 Medborgarbudget
KS 2019-12-18 KS §334 Medborgarbudget – beslut kriterier
KS 2020-05-27 KS §130 Information Medborgarbudget

Beslutet skickas till
Tillväxtavdelningen
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16 Motion - Tillgängliggör naturområde runt
Dalköpingeån
Dnr KS 2020/446

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå
kommunfullmäktige besluta
att bifalla miljöpartiets motion i enlighet med förslag från tekniska servicenämnden

Sammanfattning
Tjänsteskrivelse daterad 2020-12.04, diarienr KS 2020/446
Tjänsteskrivelse daterad 2020-09-22, diarienr TSN 2020/169
Motion från Miljöpartiet diarienr TSN 2020/169
Ansökan och beslut angående LONA projekten, ”Dalköpinge naturreservat” och
”Dalköpinges naturstråk”

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-12.04, diarienr KS 2020/446
Tjänsteskrivelse daterad 2020-09-22, diarienr TSN 2020/169
Motion från Miljöpartiet diarienr TSN 2020/169
Ansökan och beslut angående LONA projekten, ”Dalköpinge naturreservat” dnr
KS 2019/437 och ”Dalköpinges naturstråk” dnr KS 2017/155.

Beslutet skickas till
Tekniska serviceförvaltningen

23 (44)

17 Återrapport, Motion - Verksamhet på landet
Dnr KS 2020/891

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå
kommunfullmäktige besluta
att uppmana kommunledningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen att
inarbeta tillämpbara delar av projektet Lev din dröm FBG (Falkenberg) inom
ramen för kommande arbete med Landsbygdsstrategier och återkomma med
behovet av resursförstärkningar i ordinarie budgetprocess
att motionen därmed ska anses behandlad och besvarad.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige biföll 2020-04-27 KF §124 en motion ”Verksamhet på
landet”. Motionen föreslog att Trelleborgs kommun studera ett projekt i
Falkenberg Lev din dröm FBG och se över möjligheterna för ett liknande projekt i
Trelleborg.
Kommunledningsförvaltningens bedömning är att arbetet som krävs för att
genomföra det som motionen innebär kräver så pass omfattande resurser att detta
måste tillskapas via externa resurser. Istället för att anslå resurser direkt föreslår
kommunledningsförvaltningen att projektet Lev din dröm FBG studeras inom
ramen för Landsbygdsstrategin och tillämpbara delar utförs i samarbete med
näringslivsenheten. Delar av projektet arbetas in i framtida landsbygdsstrategier
och behovet av resursförstärkningar fastställs i ordinarie budgetprocess inför det
praktiska arbetet.
Därmed ska motionen anses behandlad och besvarad.
Mer information finns under rubriken Ärendet.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige (2020-04-27 KF §124) Motion – verksamhet på landet
Tjänsteskrivelse Återrapport, Motion – verksamhet på landet

Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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18 Begäran om investeringsmedel - Axel Ebbes
konsthall
Dnr KS 2018/996

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta att
föreslå kommunfullmäktige besluta
att ge tekniska servicenämnden i uppdrag att, i samråd med kultur- och
fritidsnämnden, fortsätta planeringen av en om- och tillbyggnad av Axel Ebbes
konsthall utifrån nu presenterade ekonomiska förutsättningar

Sammanfattning
Teknisk servicenämnd beslutade 2020-04-15 att föreslå kommunstyrelsen att ge
kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att ta fram en verksamhetsbeskrivning för
löpande drift och bemanning av en om- och tillbyggd Axel Ebbes konsthall.
Kommunfullmäktige beslutade 2020-05-25 att återremittera ärendet för
komplettering av drift- och kapitalkostnader.
Kultur- och fritidsnämnden behandlade 2020-10-28 ett ärende avseende om- och
tillbyggnad av konsthallen. Ärendet inkluderar en kalkyl gällande de ekonomiska
effekterna. Därtill ingår en verksamhetsbeskrivning avseende en om- och tillbyggd
konsthall.
Vad gäller driftkostnaderna beräknas dessa av kultur- och fritidsnämnden till cirka
4,7 mnkr/år. Samtidigt anges att även intäkterna bör öka men inget belopp anges. I
det budgetunderlag som nämnden lämnade in i juni nämns dock beloppet 1,2 mnkr
i uppskattad intäktsökning. Detta skulle innebära en nettokostnadsökning på cirka
3,5 mnkr/år.
Kultur- och fritidsnämnden anger vidare att projektet skulle medföra ett behov av
investeringsmedel till inredning och utställningar på 4,3 mnkr. Motsvarande belopp
finns med år 2022 i den av fullmäktige fastställda investeringsplanen, dock utan att
anslag ännu har beviljats.
Vad gäller om- och tillbyggnaden av lokalerna har tekniska servicenämnden
tidigare angivet en investeringsutgift på 35 mnkr. Detta belopp finns också med i
investeringsplanen redan för 2020, dock utan att anslag hittills har beviljats.
Det ställningstagande som nu behöver tas är i fall tekniska servicenämnden, i
samråd med kultur- och fritidsnämnden, ska erhålla ett uppdrag att fortsätta planera
för en om- och tillbyggnad av Axel Ebbes konsthall utifrån nu presenterade
förutsättningar. Ett slutligt ställningstagande gällande investeringsanslag bör i så
fall tas i nästa skede.
Då projektet finns med i av kommunfullmäktige beslutad investeringsplan är
kommunledningsförvaltningens bedömning att ett sådant uppdrag bör lämnas.
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Beslutsunderlag
Tekniska servicenämndens beslut 2020-04-15, § 49
Kommunfullmäktiges beslut 2020-05-25, § 141
Kultur och fritidsnämndens beslut 2020-10-28, § 78
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-12-01 (denna skrivelse)

Beslutet skickas till
Tekniska servicenämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Kommunledningsförvaltningen, Kvalitet och resursutveckling
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19 Borgensförbindelse/Avtal Kommuninvest
Dnr KS 2020/904

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå
kommunfullmäktige besluta
att Trelleborgs kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 7 april
2003 (”Borgensförbindelsen”), vari Trelleborgs kommun åtagit sig solidariskt
borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ)
(”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger
företräda Trelleborgs kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för
ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande
till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer.
att Trelleborgs kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Trelleborgs
kommun den 12 oktober 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests
medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa
anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen,
alltjämt gäller.
att Trelleborgs kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Trelleborgs
kommun den 12 oktober 2011, vari Trelleborgs kommuns ansvar för
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller.
att utse kommunstyrelsens ordförande Mikael Rubin, med kommunstyrelsens vice
ordförande Erik Lundström som ersättare, och kommundirektör Fredrik Geijer,
med biträdande kommundirektör Bo Carlbark som ersättare, att för Trelleborgs
kommuns räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.

Sammanfattning
Trelleborgs kommun är medlem i Kommuninvest ekonomisk förening
(”Föreningen”). Denna förenings upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i
det av Föreningen helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ)
(”Kommuninvest”). För att Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa möjliga
kreditvillkor på lånemarknaden återfinns i Föreningens stadgar som villkor för
medlemskap, att samtliga medlemmar enligt separat tecknad borgensförbindelse
ska ansvara solidariskt såsom för egen skuld för Kommuninvests samtliga
förpliktelser. Samtliga medlemmar har tecknat borgensförbindelse. Trelleborgs
kommun utfärdade sin borgensförbindelse den 7 april 2003 och har bekräftat
densamma genom beslut av fullmäktige den 23 september 2013.
Samtliga kommunala borgensförbindelser förvaras hos Kommuninvest. Vid
Kommuninvests upptagande av lån på lånemarknaden presenteras borgensförbindelserna för långivaren. I den praktiska hanteringen vid företeende av
borgensförbindelser i samband med Kommuninvests upplåning företräder således
Kommuninvest medlemmarna gentemot långivarna.
Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat
regressavtal (”Regressavtalet”) med Kommuninvest samt ett avtal om
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medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat
(”Garantiavtalet”). Även dessa avtal är av avgörande betydelse för medlemskap i
Föreningen samt av stor vikt för Kommuninvests verksamhet. Trelleborgs kommun
undertecknade Regressavtalet den 12 oktober 2011 och Garantiavtalet den 12
oktober 2011.
Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet
ingicks, alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftats genom beslut av
fullmäktige. Även Regressavtalet och Garantiavtalet riskerar, mot bakgrund av
reglerna om preskription, att bli ogiltiga efter tio år. Giltighetstiden för Trelleborgs
kommuns Regressavtal och Garantiavtal riskerar således inom kort att löpa ut. Med
hänsyn till att dessa utgör ett av villkoren för medlemskap i Föreningen och den
betydelse avtalen har för Kommuninvests verksamhet är det av mycket stor vikt att
Trelleborgs kommun innan avtalens giltighetstid löper ut fattar ett beslut i
fullmäktige, på det sätt som anges i detta ärende, som bekräftar att avtalen alltjämt
är gällande, samt därefter undertecknar en separat sådan bekräftelse av avtalen.

Beslutsunderlag
Kommuninvests skrivelse, 2020-04-27
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-16 (denna skrivelse)
Bilaga: Regressavtal och Garantiavtal

Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen, Kvalitet och resursutveckling
Kommunledningsförvaltningen, Ledningsstöd
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20 Återlämnande av medel för ombyggnad av
Nygatan
Dnr KS 2017/538

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå
kommunfullmäktige besluta
att godkänna tekniska servicenämndens återlämnande av ej förbrukade medel
avseende investeringsprojektet Ombyggnad av Nygatan.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-26, § 132, att bevilja dåvarande tekniska
nämnden 15,9 mnkr i investeringsanslag för ombyggnad av Nygatan. Av beloppet
avsåg 9,8 mnkr investeringar inom skattefinansierad verksamhet, 4,2 mnkr VAverksamheten samt 1,9 mnkr elnätsverksamheten.
Tekniska servicenämnden, som numera ansvarar för projektet, beslutade 2020-1111, § 114, att återlämna ej förbrukade medel samt att informera om avsikten att
senare återkomma gällande detta projekt. Som orsak till återlämnandet anges att
man först har avvaktat husbyggnationen i kvarteret Bävern, nu i kvarteret Kiosken
1. Därmed har kostnadsläget och omfattningen förändrats.
Av beviljade 15,9 mnkr har drygt 1,5 mnkr använts, varav cirka 1,4 mnkr avseende
skattefinansierad verksamhet och resten inom VA-verksamheten. Förbrukade
medel har avsett ombyggnation direkt söder om kvarteret Bävern samt även för
projektering.
Kommunledningsförvaltningen kan konstatera att nu aktuellt ärende inte kommer
att vara behandlat av kommunfullmäktige så att budgeten kan justeras redan i
bokslut 2020. Istället kommer återlämnandet att hanteras i vårens ärende avseende
ombudgetering mellan 2020 och 2021, det vill säga resterande budgetmedel (cirka
14,4 mnkr) ombudgeteras inte till 2021.

Beslutsunderlag
Tekniska servicenämndens tjänsteskrivelse, 2020-10-18
Tekniska servicenämndens beslut 2020-11-11, § 114
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-12-18 (denna skrivelse)

Beslutet skickas till
Tekniska servicenämnden
Kommunledningsförvaltningen, Kvalitet och resursutveckling
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21 Äskande av medel för ny rugbyanläggning
Dnr KS 2020/919

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå
kommunfullmäktige besluta
att bevilja teknisk servicenämnd 28 mnkr i investeringsanslag till ny
rugbyanläggning, varav 10 mnkr 2021 och 18 mnkr 2022.
att investeringsanslaget finansieras inom av kommunfullmäktige beslutad
upplåningsram för år 2021 samt inom planerad upplåningsram för 2022.
att med anledning av behovet av att iordningsställa Gylle Stadion bevilja kulturoch fritidsnämnden 350 tkr i ökad investeringsram år 2021.
att investeringsanslaget avseende Gylle Stadion på 350 tkr finansieras från
kommunstyrelsens anslag för oförutsedda investeringar.
att som kompensation för ökade driftkostnader avseende Gylle Stadion bevilja
kultur- och fritidsnämnden ramtillskott med 350 tkr år 2021.
att ramkompensationen på 350 tkr avseende Gylle Stadion finansieras från
kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov.
att när det gäller begärd kompensation för ökade driftkostnader efter år 2021, såväl
avseende ny rugbyanläggning som Gylle Stadion, får kultur- och fritidsnämnden
återkomma i ordinarie budgetprocess.

Sammanfattning
Tekniska servicenämnden, § 122/20, har inkommit med en begäran om
investeringsanslag på 28 mnkr avseende ny rugbyanläggning väster och norr om
Ymorvallen. Beloppet fördelas med 10 mnkr 2021 och 18 mnkr 2022.
I samma ärende har kultur- och fritidsnämnden, § 84/2020, äskat ramkompensation
för ökade driftkostnader med 813 tkr för 2022 (del av år) och 1 948 tkr som
helårseffekt från år 2023.
I avvaktan på att en ny anläggning står färdig är tanken att Gylle Stadion ska utgöra
alternativ spelplats. För att möjliggöra för detta äskar kultur- och fritidsnämnden
350 tkr i investeringsanslag för 2021. Därtill begärs 350 tkr för 2021 och 50 tkr för
2022 som kompensation för ökade driftkostnader.
Kommunledningsförvaltningen kan konstatera att begärda 28 mnkr till en ny
rugbyanläggning ryms inom det som för ändamålet ingår i investeringsplanen som
kommunfullmäktige fastställde i november 2020 (20 mnkr 2021 och 15 mnkr
2022). Detta bör medföra att det begärda investeringsanslaget kan godkännas.
När det gäller frågan om ökad driftram till kultur- och fritidsnämnden för den nya
rugbyanläggningen är detta något som påverkar först år 2022.
Kommunledningsförvaltningens uppfattning är därför att denna fråga bör kunna
avgöras i samband med budgetbeslutet för det avsedda året.
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Då det avseende Gylle Stadion finns det ekonomiska effekter redan 2021 bör denna
del avgöras nu. Användningen av Gylle Stadion är en förutsättning för att lösa
situationen under byggnationen av ny rugbyanläggningen och därför är
bedömningen att kultur- och fritidsnämnden för 2021 bör beviljas 350 tkr i
ramkompensation i driftbudgeten. Eventuell kompensation för 2022 bör hanteras i
kommande budgetprocess.
Begäran om 350 tkr i investeringsanslag för 2021 är normalt sett något som kulturoch fritidsnämnden bör hantera inom redan tilldelad investeringsram (2021 uppgå
ramen till 3,5 mnkr). Behovet av att iordningställa Gylle Stadion kan emellertid i
någon mån ses ligga utanför ordinarie planerad verksamhet. Det kan därför finnas
skäl att tilldela kultur- och fritidsnämnden en utökad investeringsram för 2021.

Beslutsunderlag
Tekniska serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-08-31
Tekniska servicenämndens beslut 2020-11-11, § 122
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-21
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2020-10-28, § 84
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-12-09 (denna skrivelse)

Beslutet skickas till
Tekniska servicenämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Kommunledningsförvaltningen, Kvalitet och resursutveckling
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22 Rapportering av ej verkställda gynnande
beslut inom SoL och LSS, kvartal 3, 2020
Dnr KS 2020/958

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå
kommunfullmäktige besluta
att godkänna rapporteringen och lägga den till handlingarna

Sammanfattning
Gynnande beslut enligt SoL (socialtjänstlagen) och LSS (lagen som stöd och
service till vissa funktionshindrade) som inte verkställts tre månader efter beslut
ska rapporteras till IVO (Inspektionen för vård och omsorg).
Rapportering av ej verkställda gynnande beslut ska även göras till
kommunfullmäktige och kommunrevisionen.
Rapportering till IVO inom vård och omsorg samt LSS för kvartal 3 år 2020 är
gjord. Det finns inte ej verkställda gynnande beslut inom IFO (individ- och
familjeomsorg) för kvartal 3 år 2020.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-18
Beslut i socialnämnden 2020-11-12 § 128 Rapportering av ej verkställda gynnande
beslut inom SoL och LSS kvartal 3 år 2020
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-22

Beslutet skickas till
Socialnämnden

32 (44)

23 Informationsärende: Budget 2021- tekniska
justeringar
Dnr KS 2020/984

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå
kommunfullmäktige besluta
att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige fastställde 2020-11-30 budgeten för 2021. I beslutet ingår
driftramar utifrån från de verksamhetsmässiga förutsättningar som gällde i juni
2020. Det finns därför skäl att göra följande tillkommande, neutrala justeringar av
ramarna:





Effekterna av ny finansiering av Skånes kommuner (fd Kommunförbundet
Skåne).
Överflyttning av juristfunktion från kommunledningsförvaltningen till
teknisk serviceförvaltning.
Överflyttning av kommunikatörsfunktionerna till
kommunledningsförvaltningen.
Överflyttning av socialförvaltningens respektive teknisk serviceförvaltnings
ekonomifunktioner till kommunledningsförvaltningen.

Ovanstående påverkar ramarna för 2021 enligt nedan:

Ram
2021,
KF
novemb
er 2020

Med
lems
avgi
ft
Skå
nes
kom
mun
er

Juri
stfu
nkti
on

Eko
nom
ifun
ktio
n

Ko
mm
unik
atör
er

1
100

-2
304

-4
543

Rev ram
2021 (av
rundat)

Kommunstyrelsen

-135 200

-603

-141 600

KS:
Exploateringsverks

139 365

0

139 365

Överförmyndare

-7 000

0

-7 000

Valnämnd

0

0

0

Revision

-2 300

0

-2 300
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1
435

-889 400

297

1
076

-1 115
300

-132 800

0

359

-132 400

Arbetsmarknadsnämnd

-93 000

28

956

-92 000

Samhällsbyggnadsnäm
nd

-65 800

0

717

-65 100

A

A

-75 000

0

0

-2 380
735

Socialnämnd

-893 400

Bildningsnämnd

-1 116
700

Kultur- och
fritidsnämnd

2
304

278

Teknisk servicenämnd

-73 900

0

Summa Nämnder

-2 380
735

0

-1
100

Budgetjusteringar avseende ekonomi- respektive kommunikatörsfunktionerna
(se A i tabellen ovan) skulle om de gjordes påverka tekniska serviceförvaltningens
interndebiteringar gentemot andra nämnder. Av detta skäl bör denna nämnd istället
betala en ersättning till kommunstyrelsen avseende dessa funktioner. För 2021
uppgår beloppet till 2 240 tkr (ekonomifunktion 1 520 tkr och kommunikatörer 720
tkr) och justeras med normal uppräkning åren därefter. Sedan tidigare är ersättning
för lokalstrategerna reglerade på motsvarande sätt.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-12-10 (denna skrivelse)

Beslutet skickas till
Socialnämnden
Bildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Arbetsmarknadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Tekniska servicenämnden
Kommunledningsförvaltningen, Kvalitet
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24 Förvärv av fastigheten Nio-E 1 samt del av
fastigheten Orion 8
Dnr KS 2020/526

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå
kommunfullmäktige besluta
att godkänna Köpeavtal gällande Innerstaden 5:49
att godkänna Köpeavtal gällande Nio-E 1
att godkänna Köpeavtal gällande del av Orion 8 samt Innerstaden 5:47, 5:48 och
5:51

Sammanfattning
Fastigheter som i översiktsplaner är utpekade som framtida utvecklingsområden
eller omvandlingsområden för blandad bebyggelse är strategiskt intressanta för
kommunen att äga. Ett fastighetsägande ger kommunen möjligheten att själv styra
utvecklingen.
Bolag inom Trelleborg AB-koncernen äger ett antal sådana strategiska fastigheter
som koncernen inte längre använder. Efter dialog mellan parterna har 3 köpeavtal
förhandlats fram där kommunen köper fastigheterna Nio-E 1, del av Orion 8 samt
Innerstaden 5:47, 5:48, 5:49, 5:51.
Fastigheterna är belägna inom Business center Trelleborg och Trelleborg ABs
centrala verksamhetsområde.
Köpeskillingen för alla fastigheter är 228,5 mkr. Tillträde till fastigheterna kommer
att ske under 2021. Lagfarts- och förrättningskostnader om ca 2 mkr tillkommer.

Beslutsunderlag
KS 2020/526 Tjänsteskrivelse fastighetsförvärv (denna skrivelse)
Köpeavtal gällande berörda fastigheter
Karta över fastighetsförvärven
Strukturplan BCT
Fördjupad översiktsplan

Beslutet skickas till
Tillväxtavdelningen
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25 Förvärv av fastigheten Ardennern 2
Dnr KS 2020/1001

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige besluta
att godkänna Avsiktsförklaring mellan Trelleborgs kommun och Hellas Invest AB
gällande markbyten inom kv Ardennern
att godkänna köpeavtal gällande Ardennern 2
att ge kommundirektören i delegation att vid behov göra mindre justeringar i
köpekontraktet
att finansiera förvärvet, inklusive lagfartskostnader, på totalt ca 18 000 000 kr ur
kommunstyrelsens anslag för strategiska mark- och fastighetsförvärv.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har ställt sig bakom Strukturplanen för BCT. För genomförandet
av strukturplanen behöver ett flertal detaljplaner ändras. Ett första steg är inlett.
Den mark som behövs för den allmänna infrastrukturen inom BCT behöver
kommunen minst ha rådighet över men för att styra utvecklingen helt är ett stort
fastighetsägande viktigt och att föredra.
Dialog med ägarna till fastigheterna Ardennern 1 och 2 har genomförts för att ge
kommunen önskad rådighet och möjlighet till styrning. Dialogen har resulterat i ett
köpeavtal där kommunen köper fastigheten Ardennern 2 för 17,5 mkr och en
avsiktsförklaring som reglerar markbyten och andra praktiska frågor efter antagen
detaljplan.
Köpeavtalet och avsiktsförklaringen ger kommunen en stor rådighet över
strukturplanens genomförande i den nu berörda delen av BCT.

Beslutsunderlag
KS 2020/1001 Tjänsteskrivelse (denna skrivelse)
Förslag till köpeavtal och avsiktsförklaring
Markägarkarta med föreslagna köp inom BCT markerade.
Strukturplan BCT

Beslutet skickas till
Tillväxtavdelningen
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26 Markanvisningsavtal del av Innerstaden 3:77,
DP 275 ”Alsingehejdan”, Projekt 50140
Dnr KS 2020/1007

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå
kommunfullmäktige besluta
att godkänna bifogat markanvisningsavtal
att ge kommundirektören i delegation att inom markanvisningstiden godkänna och
teckna köpeavtal i enlighet med markanvisningsavtalet
att ge kommundirektören i delegation att vid behov förlänga och göra mindre
justeringar i markanvisningsavtalet och köpeavtalet.

Sammanfattning
Förslag till markanvisningsavtal har upprättats mellan Trelleborgs kommun och
Alsingevallen AB, nedan kallad Bolaget. Markanvisningsavtalet grundar sig i en
tidigare markreservation som tecknats med Bolaget. Markanvisat område ingår i
detaljplanen för del av fastighet Innerstaden 3:77 ”Alsingehejdan”, DP 275.
Översikt över planområdet samt plankarta för DP 275 återfinns i bilaga 1 och 2.
Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att godkänna antagandehandlingarna för
DP 275 Innerstaden 3:77 ”Alsingehejdan” och översänt antagandehandlingarna till
kommunstyrelsen för antagande i Kommunfullmäktige. Detaljplan DP 275 väntas
kunna bli antagen under första kvartalet år 2021.
Området som Bolaget anvisats redovisas i bilaga 1. Inom anvisat område avses
cirka 100 lägenheter uppföras. Beroende på lägenheternas storlek, kan antalet
bostäder komma att öka eller minska.
Området som markanvisas utgör den sista etappen av utbyggnaden av Övre och
Stadsparkskvarteren. Byggnationen inom Området beräknas kunna påbörja våren
år 2024. Området kommer att styckas av till två fastigheter. Byggnationen inom
respektive fastighet kommer att utformas med variation i materialval,
fönstersättning, takutformning etc. med mål att skapa variation och få de två
byggnaderna att upplevas som totalt fyra istället för två.
Markanvisningsavtalet innebär en ensamrätt för Bolaget att under en begränsad tid
och under givna villkor förhandla med Trelleborgs kommun om överlåtelse av
markanvisat område.

Bolaget ska betala en markanvisningsavgift till Trelleborgs kommun, vilken uppgår
till totalt 191 250 kronor och tillfaller kommunen om Bolaget ensidigt beslutar att
inte fullfölja projektet. Bolaget har även åtagit sig en byggnadsskyldighet kopplad
till ett månadsvis vite. Markanvisningsavgiften tillfaller kommunen en månad efter
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att kommunfullmäktige godkänt markanvisningsavtalet och båda parter signerat
avtalet, uppskattningsvis i slutet på tredje kvartalet år 2021.

Köpeskilling för det anvisade området uppgår preliminärt till totalt 19 125 000
kronor och indexuppräknas till undertecknat köpeavtal. Köpeskillingen tillfaller
kommunen senast våren 2024.

Beslutsunderlag
Markanvisningsavtal del av Innerstaden 3:77 DP 275 ”Alsingehejdan”
Bilaga 1. Översiktsbild
Bilaga 2. Plankarta, DP 275, antagandehandling upprättad 2020-11-13

Beslutet skickas till
Tillväxtavdelningen: mark- och exploateringsenheten, Avdelningen för kvalitetsoch resursutveckling
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27 Detaljplan, DP 275, för del av Innerstaden
3:77 "Kvarteret Alsingehejdan"
Dnr KS 2020/639

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå
kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till detaljplan för del av Innerstaden 3:77 "Kvarteret
Alsingehejdan”, DP 241

Sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden godkände 2020-12-08 förslag till detaljplan för del av
Innerstaden 3:77 ”Kvarteret Alsingehejdan” (DP 275) och beslöt att översända det
till kommunfullmäktige för antagande. Detaljplanen har tagits fram med utökat
förfarande, vilket innebär att detaljplanen ska antas av kommunfullmäktige.
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för bostäder och centrumverksamheter och är
en del av stadsomvandlingsprojektet Övre och stadsparkskvarteren.
Kommunledningsförvaltningen anser att detaljplanen bidrar på ett positivt sätt till
stadsutvecklingen och att detaljplanen därför bör antas.

Beslutsunderlag
KS 2020/639 Tjänsteskrivelse antagande av DP 275 (denna skrivelse)
SBNs godkännande av DP 275

Beslutet skickas till
SBN
Tillväxtavdelningen
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28 Medfinansierings-och samverkansavtal med
Trafikverket
Dnr KS 2020/88

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå
kommunfullmäktige besluta
att Trelleborgs kommun undertecknar medfinansierings- och samverkansavtal med
Trafikverket

Sammanfattning
Ett medfinansierings- och samverkansavtal föreslås tecknas mellan Trafikverket
och Trelleborgs kommun. Syftet med avtalet är att hantera den planerade Östliga
ringvägens korsningspunkter med statlig infrastruktur. Avtalet reglerar respektive
parts åtagande och finansiella ansvar. Kommunen ska enligt avtalet finansiera 100
% av åtgärderna i statlig anläggning. Åtgärderna består av bro under befintlig
järnväg samt anslutning till väg 9. Kostnaderna beräknas uppgå till cirka 80
miljoner kronor. Denna kostnad är sedan tidigare med i den totala kalkylen
(WSP 2019-12-03, på uppdrag av Regeringskansliet, Analys av kostnader Östlig
ringväg inklusive ny hamninfart). Enligt analyser är kostnaden för byggande av
ringväg mellan 500-550 miljoner och för hamninfarten 500-570 miljoner.
Hamninfarten skall bekostas av Trelleborgs hamn AB.

Mer information under rubriken ”ärendet”.

Beslutsunderlag
Medfinansierings- och samverkansavtal
Övertagande av väghållaransvar inkl. karta

Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen
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29 Rivningslov fastigheter Kuststad 2025
Dnr KS 2020/1024

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå
kommunfullmäktige besluta
att rivningslov får sökas för de fastigheter som har lösts in för detaljplaner Östlig
ringväg och Östlig hamninfart.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2018-03-19 att uppdra tekniska nämnden att
genomföra processen med fastighetsförvärv enligt dokumentet ”Strategi för
fastighetsförvärv inom projekt Ringvägen”. Strategin innebar att en markzon togs
fram som består av planerad väg samt en skyddszon på 30 meter från vägkant.
Kommunen har erbjudit de som de som har bostadsfastigheter helt eller delvis
inom markzonen, att förvärva dessa fastigheter om de önskar sälja. 14 bostadshus
har köpts in. Dessa bostadshus föreslås rivas för att undvika drift- och
förvaltningskostnader. Mer information under rubriken ”ärendet”.

Styrgruppen för Kuststad 2025 uttalade 2020-11-18 att rekommendera KSAU,
rekommendera KS, att rekommendera KF att besluta ansöka om rivningslov för de
aktuella bostadshusen.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige 2018-03-19 KF §45
Strategi för fastighetsförvärv inom ”projekt Ringvägen” 2018-01-18
Styrgruppen Kuststad 2025, Minnesanteckningar 20.11.18

Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen
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30 Slutrapport, Motion - Gråvattenbrunnar för
husbilar
Dnr KS 2019/772

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå
kommunfullmäktige besluta
att godkänna tekniska servicenämndens delrapport
att uppdra åt tekniska servicenämnden att återkomma med en slutlig redovisning i
mars 2021.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2020-01-27 § 40 att ge tekniska servicenämnden i
uppdrag att utreda hur brunnar för gråvatten respektive svartvatten kan anordnas,
att i samråd med AB Visit Trelleborg, ta fram förslag på lämpliga platser inom sitt
verksamhetsansvar, samt att återrapporteras till kommunfullmäktiges sammanträde
i oktober. Tekniska nämnden beslutade 201014 att yttra sig i enlighet med
förvaltningens förslag, att översända delrapporten till kommunfullmäktige och att
återkomma med en slutlig redovisning senast i december 2020.
En förutsättning för att utreda anläggandet av tömningsanläggningar är vetskap om
behovet och vilket flöde det ger i ledningarna. Det har inte varit möjligt att exakt
beräkna behovet. En överslagsräkning gällande kostnad finns i ärendet.
Maglarpsrondellen intill OKQ8 har liksom Gislövs småbåtshamn tagits bort som
möjliga platser. Dalabadets camping är lämplig placering. Beddingestrand kan
fungera om Q-star är intresserade. Kontakter har tagit med andra kommuner för att
få veta hur de har arbetat, men svaren har inte gett något användbart underlag än.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse motion-gråvattenbrunnar för husbilar daterad 2020-09-28 KS
2019/772
§ 43 Beslut gällande motion- Gråvattenbrunnar för husbilar TSN 2019/515
Motion avseende gråvattenbrunnar för husbilar från Söderslättspartiet daterad
2019-10-08
§40 Beslut gällande motion- Gråvattenbrunnar för husbilar Dnr KS 2019/772
Mailkonversation med berörda parter i ärendet
Mailkonversation med utvalda kommuner
Tekniska servicenämndens yttrande 20201014 §106

Beslutet skickas till
Tekniska servicenämnden
Visit Trelleborg
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31 Självkörande buss i Trelleborg
Dnr KS 2020/391

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen
besluta
att uppdra till kommundirektören att starta och genomföra ett 5-årigt projekt med
självkörande buss enligt förslag och teckna de genomförandeavtal som krävs.
att avsätta 7,7 mkr för 2021 för projektet och för investering och drift av
självkörande buss
att finansieringen av projektet för år 2022 -2025 hanteras i kommande ordinarie
budgetprocess.

Sammanfattning
På uppdrag av kommunstyrelsen har förutsättningarna för ett projekt med
självkörande buss utretts. Ett 5-årigt testprojekt med självkörande buss inom
AKKA-området föreslås starta snarast för att kunna ha en trafikstart i november
2021.
Projektet beräknas kosta ca 2,7 Mkr under 2021 och därefter 5,9 Mkr per år 20222025 samt 4,9 Mkr 2026. Kostnaden är beräknad och eftersom projektet är ett
testprojekt av ny teknik finns en hög osäkerhet.
Tidigare har en centrumlinje föreslagits men på grund av de omfattande
byggnationerna på Övre är det inte möjligt.
Sedan beslut fattades i kommunstyrelsens arbetsutskott finns en reviderad
tjänsteskrivelse i beslutsunderlaget för KS att behandla.

Beslutsunderlag
KS 2020/391 Tjänsteskrivelse självkörande buss (denna skrivelse)
Indikativ offert Autonom buss Trelleborg 2020 […] (Bergkvarabuss)
Rapport Självkörande buss i Trelleborg (Ramboll)
KS beslut 2020-11-04

Beslutet skickas till
Tillväxtavdelningen
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32 Ringvägen hamninfarten bedömda
merkostnader 2021
Dnr KS 2021/55

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå
kommunfullmäktige besluta
att ge Kuststadsprojektet i uppdrag att fullfölja projekteringen enligt plan 2021
att ge Kuststadsprojektet i uppdrag att återrapportera projektet och kostnaderna i
början av 2020,
att utöka projektets budget till 15 miljoner kronor, samt
att förklara paragrafen omedelbart justerad

Sammanfattning
Ansökan till EU för projektet "Sweden-Poland Sustainable Sea-Hinterland
Services“ med Projekt nummer 2014-EU-TM-0640-M 5 skrevs fram under 2014.
EU godkände projektet början av 2015.
I ansökan bedömdes kostnaderna för Östra Ringvägen, hamninfarten och
uppställningsplatserna för bilar. Denna budget som godkändes av EU har sedan
dess legat till grund för de årliga budgetarna för Östra ringvägen och hamninfarten
med uppställningsplatser. Projektet har varit mer komplext är vad som kunde
förväntas 2014. Utredningar har tagits fram under åren 2015-2020 för att förbättra
dialogen med Trafikverket och Länsstyrelsen. Projektet avslutas 2021. Bedömd
kostnad för färdigställande av detaljplaner och projektering är efter upphandling av
projektering 14.2 miljoner kronor. Medel som projektet har i budget 2021 är 10,3
miljoner kronor.

Beslutsunderlag
Föreliggande Tjänsteskrivelse

Beslutet skickas till
Kuststad 2025
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33 Val till bolagen och kommunens stiftelser
och fonder
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att notera informationen.

Sammanfattning
Information inför beslut i KF.

