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Kommunstyrelsen
Datum

Diarienummer

2019-02-25

KS 2019/76

Tid

Måndagen den 4 mars 2019 klockan 13.00

Plats

Sessionssalen

Ärenden
Nr

Ärende

Föredragande

1

Upprop

2

Fastställande av föredragningslista samt justering av
protokoll

3

E-Arkiv - informationsärende

4

Kommundirektören informerar

5

Slutgiltig rapport - granskning av räddningstjänsten

6

Årsanalys 2018 Kommunstyrelsen

7

Ombudgetering från 2018 till 2019 Kommunstyrelsen

8

Delrapport kommunalt parkeringsbolag

9

Socialnämndens redovisning av hälso- och
sjukvårdsavtalet

10

Ny förtroendevald representant till Partnerskapet för
barnets rättigheter i praktiken

11

Val av ledamöter och ersättare Romeleås- och
Sjölandskapskommittén

12

Val av ledamot och ersättare i Sydvästskånes
grundvattenkommitté

13

Politisk styrgrupp för Övre och Stadsparkskvarteren

14

Skrivelser och rapporter

15

Anmälda delegationsärenden

16

Slutgiltig granskningsrapport av näringslivsarbetet –
Återrapportering enligt uppdrag

17

Avgiftsfri kollektivtrafik

18

Del av resultatförbättring avsätts i särskilt
projektkonto för utveckling och förbättring

19

Kundval inom hemtjänsten

20

Partistöd 2019

21

Ridhus

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

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

Tid

Fakturaadress
Box 173, 231 23 Trelleborg
Org.nr 212000-1199
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Nr

Ärende

22

Avyttring fastigheter

23

Upprättande av och äskande för exploateringsprojekt
för fastigheten Bollen 2 m.fl. del av ”Övre och
Stadsparkskvarteren”

Föredragande

Glöm inte att meddela om du får förhinder till Mats Åstrand, e-post:
mats.astrand@trelleborg.se.

Kommunstyrelsen
Mikael Rubin (M)
Ordförande

Tid
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Ledamöter
Mikael Rubin (M), Ordförande
Göran Gärtner (M)
Catharina 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)
Tomas Olsson (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, Ekonomichef, Klg
Daniel Vagland, Jurist, Klg
Fredrik Geijer, Kommundirektör, Klg
Mats Åstrand, Kommunsekreterare, Klg
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1 Upprop
Ärendebeskrivning
Kommunsekreteraren förrättar upprop.
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2 Fastställande av föredragningslista samt
justering av protokoll
Ärendebeskrivning
Erik Lundström (KD) och Helmuth Petersen (SD) föreslås jämte ordföranden
justera kommunstyrelsens protokoll onsdagen den 13 mars på
kommunledningsförvaltningen.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att Erik Lundström (KD) och Helmuth Petersen (SD) jämte ordföranden justerar
kommunstyrelsens protokoll onsdagen den 13 mars på
kommunledningsförvaltningen.
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3 E-Arkiv - informationsärende
Ärendebeskrivning
Kommunarkivarien informerar om E-arkiv.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att notera informationen.
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4 Kommundirektören informerar
Ärendebeskrivning
Kommundirektören informerar.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att notera informationen.
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5 Slutgiltig rapport - granskning av
räddningstjänsten
Dnr KS 2018/985

Ärendebeskrivning
KPMG har på uppdrag av Trelleborgs kommuns revisorer granskat
kommunstyrelsens styrning, uppföljning och interna kontroll avseende
Räddningstjänsten.
Revisorerna önskar svar från kommunstyrelsen senast under mars 2019 kring vilka
åtgärder styrelsen avser att vidta med anledning av resultatet i granskningen.

Beredning
Räddningschefen har tagit fram förslag till yttrande enligt bilagda handling.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att anta yttrandet till granskningsrapporten.
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6 Årsanalys 2018 Kommunstyrelsen
Dnr KS 2018/1012

Ärendebeskrivning
Föreligger Årsanalys 2018 Kommunstyrelsen.

Beredning
Handlingar bifogades ärendet kvällen innan sammanträdet med kommunstyrelsens
arbetsutskott. Arbetsutskott tog därför inte ställning till ärendet utan beslutade
2019-02-13 att ärendet tas upp på kommunstyrelsens sammanträde.
Årsanalys för kommunstyrelsen ingår i den samlade årsredovisningen som
föreläggs kommunstyrelsen den 3 april. Ärendet behöver därför justeras
omedelbart.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att godkänna Årsanalys 2018 Kommunstyrelsen, samt
att ärendet förklaras omedelbart justerat.
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7 Ombudgetering från 2018 till 2019
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2019/106

Ärendebeskrivning
I samband med Årsanalys 2018 äskar kommunstyrelsen om ombudgetering av
investeringar till 2019.

Beredning
Aktuella ombudgeteringar berör utveckling Smygehuk, släckbil till
räddningstjänsten samt Kuststad 2025 – budget för frivillig inlösen av
bostadsfastighet inom vägområdet.
Investeringsbudget år 2018 är 85 Mkr och ej använda medel är 57 Mkr. För att
kunna fullfölja kommunens åtagande i enlighet med kommun-fullmäktiges beslut
2018-03-19 och ”Strategi för fastighetsförvärv inom projekt Ringvägen” är det
nödvändigt att medel som ej använts 2018 förs över till budget 2019. Se bilagor för
mer information.
Handlingar bifogades ärendet kvällen innan sammanträdet med kommunstyrelsens
arbetsutskott. Arbetsutskott tog därför inte ställning till ärendet utan beslutade
2019-02-13 att ärendet tas upp på kommunstyrelsens sammanträde.
Ombudgetering från 2018 till 2019 kommunstyrelsen ingår i ärendet
Ombudgeteringar från 2018 till 2019 som föreläggs kommunstyrelsen den 3 april.
Ärendet behöver därför justeras omedelbart.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att hos kommunfullmäktige begära ombudgetering av investeringar motsvarande
60 754 tkr till kommunstyrelsens investeringsbudget 2019, samt
att beslutet förklaras omedelbart justerat.
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8 Delrapport kommunalt parkeringsbolag
Dnr KS 2018/140

Ärendebeskrivning
På uppdrag av kommunstyrelsen genomfördes en utredning av kommunalt
parkeringsbolag. Kommunstyrelsen beslutade 2013-11-27 § 238;
att godkänna utredningen om kommunalt parkeringsbolag och att översända
densamma till samhällsbyggnadsnämnden att utgöra underlag vid beredning av
kommande parkeringsstrategi,
att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att i samråd med berörda aktörer ta
fram en parkeringsstrategi för antagande i kommunfullmäktige och
att, efter antagande av parkeringsstrategin, ärendet om kommunalt parkeringsbolag
ska till kommunstyrelsen för ställningstagande till bildande av ett kommunalt
parkeringsbolag i Trelleborg.
I samband med att kommunfullmäktige 2017-12-18 § 230 antog parkeringsstrategi
och parkeringsnormer för Trelleborgs kommun 2017-2025, beslutades också att ge
kommunstyrelsen i uppdrag att uppdatera utredning om kommunalt
parkeringsbolag och återkomma till kommunfullmäktige i april 2018.
En delrapport i ärendet togs fram till kommunstyren och kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutade 2018-03-21 att återremittera ärendet för komplettering med
parkeringsbolag i privat regi, samt att ärendet återkommer för beslut till
kommunstyrelsen den 15 augusti 2018.
Rapporteringen till kommunstyrelsen avvaktades under hösten inför ny
mandatperiod och ny politisk ledning.
Kommunstyrelsens ordförande har meddelat att den politiska ledningen inte ser
någon anledning till att införa och bilda ett parkeringsbolag.

Beredning
Med anledning av ställningstagandet från kommunstyrelsens ordförande föreslår
kommunledningsförvaltningen att utredningen om kommunalt parkeringsbolag
läggs ner och avslutas.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att utredningen om kommunalt parkeringsbolag läggs ner och avslutas.
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9 Socialnämndens redovisning av hälso- och
sjukvårdsavtalet
Dnr KS 2018/1024

Ärendebeskrivning
I juni 2016 undertecknade Trelleborgs kommun ett nytt hälso- och sjukvårdsavtal
med ett underliggande utvecklingsavtal med Region Skåne.
Socialförvaltningen redovisade en uppföljning för socialnämnden 2018-12-06.
Socialnämnden beslutade att godkänna redovisningen och att överlämna rapporten
till kommunfullmäktige.
Rapporten biläggs ärendet Inkomna skrivelser och rapporter till
kommunfullmäktige 2018-01-28.
I rapporten pekar man ut utmaningar som kommer att öka arbetsbördan och öka
resursbehovet.
I enlighet med kommunstyrelsens uppsiktsplikt (Kommunallag 6 kap. 1§) tas
rapporten upp som informationsärende på kommunstyrelsen.
Rapporten bifogas ärendet.

Beredning
I rapporten anges utmaningar och problematik som riskerar leda till effekter för
kommunens ekonomi. En bedömning behöver göras för att klarlägga dessa risker.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att notera informationen,
att ge kommundirektören i uppdrag att klargöra och bedöma de ekonomiska
konsekvenserna av det ingångna hälso- och sjukvårdsavtalet, samt
att redovisningen ska ske till kommunfullmäktige.
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10 Ny förtroendevald representant till
Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken
Dnr KS 2019/119

Ärendebeskrivning
Trelleborgs kommun har sedan 2004 ingått i Partnerskapet för barnets rättigheter i
praktiken. Trelleborg är en av tio kommuner som ingår i partnerskapet, från
respektive kommun deltar en tjänsteperson och en förtroendevald. Tjänstepersoner
och förtroendevalda möts två gånger per år för idé- och erfarenhetsutbyte samt
kompetensutveckling. Nuvarande överenskommelse gäller 2016-2019. Det är nu
dags för Trelleborgs kommun att utse en ny förtroendevald representant för 2019.

Beredning
I bifogad tjänsteskrivelse redogörs för Partnerskapet för barnets rättigheter i
praktiken.
Vad som händer efter 2019 är i nuläget inte klart. Partnerskapet kommer i slutet av
2019 att återkomma med förslag till ny överenskommelse för 2020-2023. Även en
ny verksamhetsplan kommer att tas fram.
Under åren 2015-2018 har Cilla Dahl- Andersson (s) varit Trelleborgs kommuns
förtroendevalda representant.
Föreslås att kommunstyrelsen utser ny representant för kommunen för i första hand
2019. Under förutsättning att ny överenskommelse tecknas om Partnerskapet,
förlängs omfattningen av uppdraget till att även gälla 2020-2022.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att utse Cilla Dahl-Andersson (S) som Trelleborgs kommuns representant i
Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken under 2019, samt
att under förutsättning att ny överenskommelse tecknas om Partnerskapet, förlängs
omfattningen av uppdraget till att även gälla 2020-2022.
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11 Val av ledamöter och ersättare Romeleåsoch Sjölandskapskommittén
Dnr KS 2018/764

Ärendebeskrivning
Trelleborgs kommun har två ledamöter och två ersättare i Romeleås- och
Sjölandskapskommittén. Ledamöter och ersättare väljs för en mandatperiod 201903-01--2023-02-28.
Under mandatperioden fram till 2019-02-28 har Gerd Klein (S) och Catharina von
Blixen-Finecke (M) varit ledamöter och Josefine Holmberg (C) och Mårten
Bönnemark (M) varit ersättare.
Det första sammanträdet med de nya ledamöterna är den 8 mars kl 13.30 – 16.15.

Beredning
Då det första sammanträdet med de nya ledamöterna är den 8 mars behöver
beslutet justeras omedelbart.
Nominerade ledamöter:
Catharina von Blixen-Finecke (M)
Hanna Skånberg (S)
Nominerade ersättare:
Göran Gärtner (M)

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att välja
att beslutet ska förklaras omedelbart justerat.
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12 Val av ledamot och ersättare i Sydvästskånes
grundvattenkommitté
Dnr KS 2019/110

Ärendebeskrivning
Sydvästskånes Grundvattenkommittés valberedning vill ha in nomineringar till
styrelsen på ledamöter och ersättare. Dessa kommer att väljas på kommitténs
stämma i juni. I nuvarande styrelse finns Trelleborgs kommun representerade
genom Per-Arne Johansson, Byråinspektör Samhällsbyggnadsförvaltningen som
ledamot och Daniel Pålsson-Wargren, VA-chef Tekniska förvaltningen som
ersättare.

Beredning
Nuvarande ersättare Daniel Pålsson-Wargren föreslår Joakim Björklin som ny
ersättare. Joakim Björklin är anställd från 1 april och ska ansvara för kommunens
dricksvattenförsörjning.
Föreslås att Per-Arne Johansson och Joakim Bäcklin nomineras till styrelseledamot
respektive ersättare.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att nominera Per-Arne Johansson och Joakim Bäcklin till styrelseledamot
respektive ersättare i Sydvästskånes Grundvattenkommitté.
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13 Politisk styrgrupp för Övre och
Stadsparkskvarteren
Dnr KS 2018/333

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens beslutade 2018-04-04 § 129 att tillsätta en styrgrupp för Övre
och stadsparkskvarteren bestående av tre företrädare från kommunstyrelsens
arbetsutskott, tre företrädare från samhällsbyggnadsnämnden och tre företrädare
från tekniska nämnden.

Beredning
Den politiska ledningen föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott ska vara
styrgrupp för Övre och stadsparkskvarteren.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att till styrgrupp för Övre och stadsparkskvarteren utses kommunstyrelsens
arbetsutskott.
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14 Skrivelser och rapporter
Dnr KS 2019/1

Ärendebeskrivning
Föreligger skrivelser och rapporter inkomna till kommunstyrelsen 4-24 januari
2019.
Bildningsnämndens beslut 2018-12-20 om att informera kommunstyrelsen om att
kommunfullmäktiges beslut om att spara 1,9 mkr på modersmålsstöd i förskolan
bygger på felaktiga uppgifter, 2019-01-04
Bildningsnämndens beslut 2018-12-20 om hälsoundersökning av barn som vistats
på Högalids förskola under 2016, 2017 eller 2018, 2019-01-07
Protokoll extra styrelsemöte 2018-12-20, Trelleborgshem, 2019-01-14
Nytt gatunamn för Östra Ringvägen, samhällsbyggnadsnämnden, 2019-01-14
Inbjudan samråd för planerad elförbindelse mellan Sverige och Tyskland, Svenska
Kraftnät 2019-01-22
Samverkansgrupp USSP rapport 2018, 2019-01-25

Beredning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-02-13 att ge förvaltningen i
uppdrag att hantera och återkomma till kommunstyrelsen gällande
bildningsnämndens beslut gällande information om kommunfullmäktiges beslut
om att spara 1,9 mkr på modersmålsstöd i förskolan bygger på felaktiga uppgifter.
Förvaltningen konstaterar att bildningsnämnden i beslutet informerar
kommunstyrelsen om bildningsnämndens budget för modersmålsstöd i förskolan
under 2018 samt att den begäran bildningsnämnden framför i beslutet är att 1,3
miljoner kronor av de 1,9 miljoner kronorna bör återföras till bildningsnämndens
budget år 2019. Förvaltningen föreslår att bildningsnämndens begäran om
återförande av 1,3 mkr tas upp i kommunfullmäktige i samband med Delårsrapport
1.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att bildningsnämndens begäran om återförande av 1,3 mkr tas upp i
kommunfullmäktige i samband med Delårsrapport 1, samt
att för övriga skrivelser och rapporter notera informationen.
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15 Anmälda delegationsärenden
Dnr KS 2019/3

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 §.
Föreligger anmälda delegationsärenden 4-24 januari 2019.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-09 §5 Skrivelse till Trafikverket
gällande Pågatågstrafik.
Ekonomichefen 2019-01-11 Förnyat borgensåtagande för AB Trelleborgshems lån
på 185 mkr, i enlighet med punkt 4.13 i delegationsordningen.
Ekonomichefen 2019-01-14 Avskrivningar av utestående fordringar 2018-12-31
Trelleborgs Fjärrvärme AB, i enlighet med punkt 4.11 i delegationsordningen.
Ekonomichefen 2019-01-14 Avskrivningar av utestående fordringar 2018-12-31
Trelleborgs Energiförsäljning AB, i enlighet med punkt 4.11 i
delegationsordningen.
Kommundirektören 2019-01-04--24 Verkställda delegationsbeslut.
Kommundirektören 2019-01-09--24 Beslut gällande undantag från
anställningsstopp; Totalt 24 varav 20 beviljade och fyra avslagna.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslåsbesluta
att godkänna redovisningen av delegationsbeslut.
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16 Slutgiltig granskningsrapport av
näringslivsarbetet – Återrapportering enligt
uppdrag
Dnr KS 2018/651

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen fick i uppdrag att återkomma till kommunfullmäktige med en
redovisning av förbättringsarbetet avseende näringslivsverksamheten.
Förbättringsarbetet grundar sig i revisionen utförd av KPMG samt i den
efterföljande kommentaren av Trelleborgs kommuns revisorer. Föreligger förslag
till återrapport enligt uppdrag och beslut i kommunstyrelsen 2018-08-15, §233.

Beredning
Återrapportering av uppdraget finns i bifogad tjänsteskrivelse.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta
att godkänna återrapporteringen.
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17 Avgiftsfri kollektivtrafik
Dnr KS 2017/431

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2017-09-06 om utredning av avgiftsfri kollektivtrafik
innefattande:
Avgiftsfri kollektivtrafik för 70 år och äldre, för 70 år och äldre under lågtrafik, för
75 år och äldre samt för 75 år och äldre under lågtrafik. Utredningen ska
även omfatta avgiftsfri kollektivtrafik för alla medborgare under lågtrafik.
Lågtrafik inom kollektivtrafiken är vardagar kl. 9-14 respektive efter kl. 18
samt lördag och söndag.
Avgiftsfri kollektivtrafik gäller resor inom Trelleborgs kommun. Avgiftsfritt på
Pågatågen blir därför inte aktuellt.
Avgiftsfri kollektivtrafik omfattar personer folkbokförda i Trelleborgs kommun.
Kommunstyrelsen beslutade 2018-05-09 att återremittera ärendet för att tydliggöra
konsekvenser gällande kostnaden för färdtjänstberättigade samt eventuella
konsekvenser för den enskilde, samt att ärendet återrapporteras till
kommunstyrelsen december 2018.
I utredningen till kommunstyrelsen beräknades kostnaden för avgiftsfritt från 70 år
till 3,6 mkr under 2019 och 3,7 mkr 2022, från 75 år beräknades motsvarande
kostnader till 2,3 respektive 2,5 mkr.
Utredningen föreslog att från 1 januari 2019 införa avgiftsfri kollektivtrafik för
resor inom Trelleborgs kommun för kommuninvånare som är 75 år och äldre, samt
att finansieringen beaktas i kommunstyrelsens förslag till budget för 2019-2021.
Kommunstyrelsens ordförande kompletterade utredningsdirektiven 2019-01-02
med beräkning av kostnaderna för invånare från 65, 67 respektive 69 år samt för
färdtjänstberättigade gällande resor inom den allmänna kollektivtrafiken. Avgiftsfri
kollektivtrafik kan gälla från 1 maj 2019.

Beredning
I bifogad tjänsteskrivelse redogörs för utredningens alternativ. Utredningen föreslår
att avgiftsfri kollektivtrafik införs för invånare 75 år och äldre från 2019-05-01.
Kostnaden för detta beräknas till 2,5 mkr för helåret och för den aktuella
tidsperioden, maj-december 2019, till totalt 1,7 mkr.
Ordförandeberedningen föreslår att avgiftsfri kollektivtrafik införs från 2019-0501 för invånare 69 år och äldre samt för färdtjänstberättigade. Kostnaden för detta
bedöms för helåret uppgå till 5 240 tkr och för maj-december 2019 till 3 500 tkr.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta
att från 1 maj 2019 införa avgiftsfri kollektivtrafik för resor inom Trelleborgs
kommun för kommuninvånare som är 69 år och äldre,
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att från 1 maj 2019 införa avgiftsfrihet i den allmänna kollektivtrafiken för
färdtjänstberättigade i Trelleborgs kommun, samt
att finansieringen sker inom kommunstyrelsens anslag till oförutsedda behov.
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18 Del av resultatförbättring avsätts i särskilt
projektkonto för utveckling och förbättring
Dnr KS 2019/125

Ärendebeskrivning
Trelleborgs kommun står inför stora ekonomiska utmaningar. Den
skattefinansierade verksamheten har under flera år redovisat underskott. Flera
nämnder har under en följd av år uppvisat obalans. Nettokostnadsutvecklingen är
hög och kräver insatser för att nå nödvändig inbromsning.
Parallellt till arbetet med kostnadsreduceringar är det samtidigt viktigt att
möjliggöra åtgärder som stimulerar och befrämjar alla medarbetares aktiva bidrag.
Därför kommer nu en åtgärd införas som innebär att del av de resultatförbättringar
som sker även ska gå tillbaka till verksamhet och medarbetare som medel för
utveckling och förbättringsarbete inom ramen för nämndens kompetensområde.

Beredning
Förutsättningar, beräkningar och hantering framgår av bifogad tjänsteskrivelse.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta
att godkänna regelverk och tillämpningsrutiner för inrättade av särskilt
projektkonto för utveckling av nämndernas verksamhet, samt
att projektkontots inrättande förutsätter resultatförbättring enligt framtagen rutin.
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19 Kundval inom hemtjänsten
Dnr KS 2019/120

Ärendebeskrivning
I samband med socialnämndens beslut 2018-05-17 om handlingsplan för budget i
balans beslutade man att förorda att kundval inom hemtjänstens städinsatser, tvätt
och inköp enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem skall upphöra under 2018
och ersättas med utförare enligt lag (2016:1145) om offentlig upphandling och att
lämna ärendet vidare till kommunfullmäktige för beslut.
Beslutet och handlingsplanen upprättades i enlighet med kommunfullmäktiges
beslut 2018-06-18 § 145 angående delårsrapport 1; att uppdra till de nämnder med
negativa budgetavvikelser att skyndsamt ta fram åtgärdsplaner för budget i balans.
I återrapporteringen till kommunfullmäktige 2018-11-26 fanns dock inte beslutet
med gällande kundval inom hemtjänsten varför detta får hanteras som ett eget
ärende.
I handlingsplanen motiveras socialnämndens beslut:
Trelleborgs kommun har idag infört lagen om valfrihet vad gäller servicetjänster
som städ, tvätt och inköp. Det innebär att den enskilde fritt kan välja bland
upphandlade företag för dessa tjänster om man fått ett beslut från myndigheten att
man har det behovet. Tjänsterna utförs idag av ett flertal småföretag varav de flesta
är hemmahörande i Trelleborg. Ett system med flera små företag har visat sig svårt
skapa en enhetlig struktur och regelverk för. Verksamheten är kostnadsdrivande
både avseende priset för själva tjänsten och kostnaden för att följa upp det
ekonomiskt. Administrationen för att hantera detta är omfattande. I jämförelser
med andra kommuner och kostnader för andra upphandlingar ger det en indikator
på att om man avvecklar LOV och gör en upphandling där ett företag istället för
flera får uppdraget utföra samtliga tjänster skulle det innebära en besparing.

Beredning
Kommunledningsförvaltningen bedömer att ärendet är färdigberett från
socialnämnden.
Kommunfullmäktige avslog 2017-10-16 ett likalydande förslag från
socialnämnden.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta
att avslå socialnämndens förslag 2018-05-17 om avveckling av kundval inom
hemtjänstens städinsatser, tvätt och inköp enligt lagen (2008:962) om
valfrihetssystem.
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20 Partistöd 2019
Dnr KS 2018/958

Ärendebeskrivning
Utbetalning av kommunalt partistöd beslutas årligen av Kommunfullmäktige.
Beloppet att betala ut 2019 är 1 501 273 kr. Partierna får 62,5% av ett
prisbasbelopp per mandat. Särskilt stöd utgår även till partier under med 10 eller
färre mandat. Fördelningen av partistödet framgår av bilaga 1.

Beredning
Kommuner får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att
stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd). Partistöd får ges till
de politiska partier som är representerade i fullmäktige och som är juridiska
personer. Partistöd får ges också till ett parti som har upphört att vara representerat
i fullmäktige, dock endast under ett år efter det att representationen upphörde.
Fullmäktige ska besluta om partistödets omfattning och formerna för det. Stödet får
inte utformas så att det otillbörligt gynnar eller missgynnar ett parti. Beslut om att
betala ut partistöd ska fattas av fullmäktige minst en gång per år.
Fullmäktige måste fatta beslut om att de partier som får stöd ska redovisa att stödet
använts för sitt ändamål. Redovisning ska ske per kalenderår och vara inlämnad till
kommunen senast per den 30 juni året efter det att stödet lämnats. Redovisningen
av hur partistödet använts ska dessutom granskas. Partierna utser själva sin
granskare. Granskaren i samband med redovisningen lämna en granskningsrapport
med ett intyg om att redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet har
använts. Fullmäktige får besluta att stöd inte ska betalas till ett parti som inte
lämnar redovisning och granskningsrapport.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta
att för år 2019 betala ut partistöd enligt förslag,
att partierna senast den 30 juni 2020 ska redovisa hur stöden har använts för att
stärka deras ställning i den kommunala demokratin, samt
att redovisningen ska göras på angiven blankett.
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21 Ridhus
Dnr KS 2017/1281

Ärendebeskrivning
Under mandatperioden 2015-2018 tillsattes en arbetsgrupp med uppdrag från
kommunstyrelsens ordförande om att ta fram förslag på plats för uppförande av en
ny ridsportsanläggning.
Kommunfullmäktige beslutade 2018-03-19, §40 Ridanläggning att ge
fritidsnämnden i uppdrag att fortsätta arbetet med ny ridanläggning i enlighet med
arbetsgruppens förslag.
Fritidsnämnden beslutade 2018-08-28 att föreslå Kyrkoköpinge som första
alternativ till placering av ny ridanläggning, övriga beslut av fritidsnämnden
tillhörigt ärendet redovisas i bifogad tjänsteskrivelse.
Den politiska ledningen delar inte uppfattningen om att ersätta de två
anläggningarna med en ny anläggning utan vill att kommunen ska rusta upp de två
befintliga anläggningarna.

Beredning
Med anledning av reviderade politiska direktiv föreslår
kommunledningsförvaltningen att tekniska servicenämnden och kultur- och
fritidsnämnden gemensamt utreder behoven av reinvestering och eller underhåll för
de befintliga anläggningarna och återkommer till kommunfullmäktige med
investeringsbehov och driftskostnadsredovisning senast till kommunfullmäktiges
möte i april.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta
att uppdra åt tekniska servicenämnden att i dialog med kultur- och fritidsnämnden
utreda vilka reinvesteringsbehov och underhållsbehov som finns i dagens befintliga
ridanläggningar Kyrkoköpinge och Brosjödal,
att uppdra åt tekniska servicenämnden att senast till kommunfullmäktiges möte
2019-04-29 återkomma med en rapport över vilka åtgärder/behov som krävs för att
få välfungerande anläggningar samt behovet av investeringsmedel och utökade
driftskostnader, samt
att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att inleda dialog med Sydslättens
Ryttarförening.
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22 Avyttring fastigheter
Dnr KS 2019/105

Ärendebeskrivning
Den politiska ledningen har i en punktlista översänt ett antal målsättningar som
förväntas vara uppfyllda under mandatperioden. Däribland återfinns en punkt som
handlar om att avyttra 12 fastigheter som inte är relaterade till kärnverksamhet eller
är tomställda i dagsläget.
Flera av fastigheterna bär inte sina egna kostnader vilket bland annat beror på att
föreningarna har låga hyror i jämförelse med en marknadshyra . I de fall som
kommunen avyttrar fastigheter som används av föreningslivet, kommer föreningar
som efter avyttring fått en skälig utökad hyra på grund av marknadsprissättning
erhålla efter prövning ett utökat föreningsbidrag för att täcka hyreskostnaden.

Beredning
För perioden januari tom juni 2019 har 9 objekt identifierats för avyttring, vilka
redovisas i bifogad tjänsteskrivelse.
Samtliga objekt kommer att avyttras via mäklare med undantag för ”Jönssons
gård” där arrendatorn som önskar förvärva fastigheten har förvärvsrätt (Lag
(1985:658) om arrendatorers rätt att förvärva arrendestället).
Arbetsutskottet beslutade 2019-02-13 att föreslå kommunstyrelsen besluta att
föreslå kommunfullmäktige besluta att ge kommunstyrelsens arbetsutskott i
uppdrag att avyttra Östra Torp 5:17.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta
att ge kommunstyrelsens arbetsutskott i uppdrag att avyttra Östra Torp 5:17,
att ge kommundirektören i uppdrag att avyttra Södra Åby 22:35, Gislöv 68:1,
Innerstaden 5:35, Stora Kykorkvarteret 14 samt Göken 7 via mäklare, samt
att ge kommundirektören i uppdrag att avyttra Jönssons gård, del av Kyrkoköpinge
16:3 till arrendatorn enligt värderat pris.

27 (27)

23 Upprättande av och äskande för
exploateringsprojekt för fastigheten Bollen 2
m.fl. del av ”Övre och Stadsparkskvarteren”
Dnr KS 2018/925

Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden beslöt 2018-11-14 att hos kommunfullmäktige anhålla om att få
upprätta ett exploateringsprojekt för Bollen 2, Innerstaden 3:77 och Innerstaden
1:62 samt att hos kommunfullmäktige anhålla om 1 900 tkr år 2019 inom
exploateringsprojektet för upprättandet av detaljplan. Vidare att för egen del ingå
planavtal för Bollen 2, Innerstaden 3:77 och Innerstaden 1:62, att översända
ärendet till kommunfullmäktige för beslut samt att översända ärendet till
samhällsbyggnadsnämnden för information.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en förskola och översyn av
omkringliggande gaturum med tillskapande av mer byggrätt för bostadsbebyggelse.

Beredning
Ärendet redogörs i bifogad tjänsteskrivelse.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta
att upprätta ett exploateringsprojekt för Bollen 2, Innerstaden 3:77 och Innerstaden
1:62.,
att för upprättande av detaljplanen anslå totalt 1.900 tkr år 2019 inom tekniska
nämndens exploateringsbudget för skattekollektivet samt
att uppdra åt tekniska nämnden att återkomma med framställan om exploatering
med budget senast år 2020 eller i annat fall med en avvikelserapport.

