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Kommunstyrelsen
Datum

Diarienummer

2021-11-26

KS 2021/281

Tid

Onsdagen den 1 december 2021 klockan 13.00

Plats

Parken, Rotundan

Ärenden
Nr

Ärende

Föredragande

1

Upprop

2

Kommundirektören informerar

3

Information framtidsrådet Sysav

5

Remissyttrande: Ansökan om tillstånd enligt 7 kap.
28 a § miljöbalken för uppförande, drift och
avveckling av vindkraftparken Skåne Havsvindpark i
Sveriges ekonomiska zon

6

Svar på medborgarförslag - Gång/cykelväg till
Slättarps Gård

7

Svar på medborgarförslag - Härbärge för hemlösa i
Trelleborg

8

Svar på medborgarförslag - Inomhus skateboardhall

9

Förslag till medborgarbudget En miljon idéer 2022

10

Remissyttrande Bostadsförsörjningsprogram 20222026

11

Samrådsyttrande, Tematiskt tillägg till Trelleborgs
översiktsplaner för stigande hav och översvämning

12

E-arkiv samverkan

13

Riktlinjer kamerabevakning

14

Landsbygdspriset 2021

15

Skrivelser och rapporter till KS 2021-12-01

16

Anmälda delegationsbeslut

17

Budgetkompensation med anledning av Covid-19

18

Biblioteksplan för Trelleborgs kommun 2022– 2025

19

Revidering av taxa enligt plan- och bygglagen
avseende verksamhetsområde bygglov

20

VA-taxa 2022

21

Införande av digitala vattenmätare

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

22

Utredning - Vätgasproduktion med i möjligaste mån
enbart fossilfri el

23

Uppföljning av åtgärder, Slutlig återrapportering verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut

24

Återrapport, Revisionens Granskning av rutiner för
efterlevnad av dataskyddsförordningen/GDPR

25

Återrapportering, Svenskt Näringslivs ranking 2021

26

Medborgarbudget En miljon idéer - slutrapport 2020
för södra området

27

Medborgarbudget En miljon idéer - delrapport 2021
för norra området

28

Stiftelsen Smygehuk

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)
Fredrik Winge (SÖS)
Sven Lindkvist (S)
Birgitta Lanér Sjöström (S)
Cecilia Dahl-Andersson (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 Kommundirektören informerar
Dnr KS 2021/843

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens föreslås besluta
att notera informationen.

Sammanfattning
Kommundirektören informerar om aktuella frågor bl a
Totalförsvarsplanering, säkerhetschef Malin Ekblad och beredskapssamordnare
Stefan Jönsson informerar
Trygghetsmätning - Tryggare Trelleborg, säkerhetschef Malin Ekblad informerar
Ny finanschef i Trelleborgs kommun - Hans Asplund
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3 Information framtidsrådet Sysav
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att notera informationen.

Sammanfattning
KSO Mikael Rubin och Johnny Nilsson informerar.

7 (34)

5 Remissyttrande: Ansökan om tillstånd enligt 7
kap. 28 a § miljöbalken för uppförande, drift och
avveckling av vindkraftparken Skåne
Havsvindpark i Sveriges ekonomiska zon
Dnr KS 2021/687

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta
att anta förslag till Yttrande som sitt eget.

Sammanfattning
Länsstyrelsen Skåne har skickat ansökan enligt rubrik på remiss. Trelleborgs
kommun bereds lämna synpunkter huruvida den inkomna ansökan och tillhörande
miljökonsekvensbeskrivning för en etablering av en havsbaserad vindkraftspark i
Sveriges ekonomiska zon ca 22 km söder om Trelleborgs kust är i behov av
komplettering eller ej. Det är inte en remiss gällande sakfrågan i ansökan. Det
kommer i ett senare skede när ansökan har bedömts som komplett av
Länsstyrelsen.
Trelleborgs kommun har i förslag till yttrande på remisshandlingen endast några
mindre synpunkter i fråga om bättre visualisering, kumulativa effekter av övriga
vindkraftsparker samt sälförekomst. Den kan också noteras att vindkraftsparken
placering inte påverkar Trelleborgs Hamns verksamhet. Avslutningsvis poängterar
kommunen att detta yttrande inte är ett ställningstagande till sakfrågan i form av en
genomförd etablering.
Ytterligare information finns under rubriken Ärendet.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse Yttrande gällande remiss gällande ansökan om
tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken för uppförande, drift och avveckling av
vindkraftparken Skåne Havsvindpark i Sveriges ekonomiska zon, KS 2021/687,
2021-11-10.
Remiss gällande ansökan om tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken för
uppförande, drift och avveckling av vindkraftparken Skåne Havsvindpark i
Sveriges ekonomiska zon

Beslutet skickas till
skane@lansstyrelsen.se. Ange dnr 521-39068-2021 samt Yttrande i ämnesraden.

8 (34)

6 Svar på medborgarförslag - Gång/cykelväg till
Slättarps Gård
Dnr KS 2021/34

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta
att avslå medborgarförslag ifråga om att i närtid inleda en process för att anlägga en
gång- och cykelväg enligt medborgarförslaget.
att uppmana Samhällsbyggnadsnämnden att notera medborgarförslaget och arbeta
in detsamma i sin strategiska planering och därefter prioritera behovet i förhållande
till andra behov.

Sammanfattning
Förslagsställaren vill att en gång- och cykelväg anläggs mellan Skegrie och
Slättarps gård. Att separera trafikslagen är alltid positivt ur ett
trafiksäkerhetsperspektiv. På sträckan finns idag ingen sådan och vägarna är
statliga vilket innebär att ett genomförande kräver samverkan med Trafikverket.
Kommunledningsförvaltningen ser positivt på medborgarförslaget men utbyggnad
av gång- och cykelvägar bör hanteras mer strategiskt och tillsammans med annan
planering av gång- och cykelvägar för att kunna prioritera resurserna väl. Utifrån
detta bör medborgarförslaget avslås utifrån att i närtid gå vidare med att anlägga en
gång- och cykelväg på den aktuella sträckan. Däremot är det lämpligt att
Samhällsbyggnadsförvaltningen uppmanas att arbeta in medborgarförslaget i sin
strategiska planering över framtida gång- och cykelvägar och objektivt därefter
prioritera behovet i förhållande till andra gång- och cykelvägar.
Ytterligare information finns under rubriken Ärendet i
kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag – Gångoch cykelväg till Slättarps gård, KS 2021/34, 2021-11-02.
KF beslut 2021-01-25 § 25

Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Teknisk servicenämnd
Samhällsbyggnadsnämnd
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7 Svar på medborgarförslag - Härbärge för
hemlösa i Trelleborg
Dnr KS 2020/978

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta
att avslå medborgarförslag ifråga om att i närtid inrätta ett härbärge för hemlösa
att informera arbetsmarknadsnämnden om medborgarförslaget och överlåta till
nämnden att avgöra om behovet finns och i så fall lyfta lokalfrågan i kommunens
ordinarie lokalförsörjningsprocess.

Sammanfattning
Förslagsställaren vill att någon av kommunens tomma lokaler görs om till ett
härbärge för hemlösa.
De lokaler som kommunen äger är för egen verksamhet eller innehas ur ett
långsiktigt strategiskt perspektiv. Om det skulle finnas ett behov av ett härbärge
behöver en lämplig lokal för ändamålet ställas iordning.
För att kommunen ska kunna hantera och prioritera mellan olika lokalbehov finns
an fastlagd lokalförsörjningsprocess. För att kommunen över tid ska kunna ha
styrning på lokaler, lokalbehov och kostnader är det av yttersta vikt att lokalfrågor
följer lokalförsörjningsprocessen. Enligt lokalförsörjningsprocessen är det
respektive nämnd som sammanställer sina lokalbehov årligen i en lokalrevision.
Alla nämnders lokalrevisioner sammanställs och behoven prioriteras sedan i
lokalförsörjningsplanen. Lokalförsörjningsplanen är sedan ett underlag till
budgetprocessen och investeringsbeslut.
Frågan om ett härbärge ska hanteras i den ordinarie lokalförsörjningsprocessen och
inte som en åtgärd kopplat till ett medborgarförslag. Medborgarförslaget bör därför
avslås.
Eftersom att detta svar på medborgarförslaget inte tar ställning till behovet av ett
härbärge bör arbetsmarknadsnämnden informeras om medborgarförslaget. Därefter
får nämnden bedöma behovet och i så fall lyfta lokalfrågan i kommunens ordinarie
lokalförsörjningsprocess.
Ytterligare information finns under rubriken Ärendet.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens Tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag –
Härbärge för hemlösa i Trelleborg, dnr KS 2021/978, 2021-10-22
KF beslut 2021-01-25 § 22

Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Arbetsmarknadsnämnden
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8 Svar på medborgarförslag - Inomhus
skateboardhall
Dnr KS 2021/33

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta
att avslå medborgarförslag ifråga om att i närtid skapa en inomhus skateboardhall.
att informera kultur- och fritidsnämnden om medborgarförslaget och överlåta till
nämnden att avgöra om behovet finns och i så fall lyfta lokalfrågan i kommunens
ordinarie lokalförsörjningsprocess.

Sammanfattning
Förslagsställaren vill att det byggs en inomhus skateboardhall i Trelleborg.
Behovet av en inomhus skateboardhall är en fråga för kultur- och fritidsnämnden
att bedöma. Om det skulle finnas ett behov av en skateboardhall behöver en
lämplig lokal för ändamålet ställas iordning.
För att kommunen ska kunna hantera och prioritera mellan olika lokalbehov finns
an fastlagd lokalförsörjningsprocess. För att kommunen över tid ska kunna ha
styrning på lokaler, lokalbehov och kostnader är det av yttersta vikt att lokalfrågor
följer lokalförsörjningsprocessen.
Enligt lokalförsörjningsprocessen är det respektive nämnd som sammanställer sina
lokalbehov årligen i en lokalrevision. Alla nämnders lokalrevisioner sammanställs
och behoven prioriteras sedan i lokalförsörjningsplanen. Lokalförsörjningsplanen
är sedan ett underlag till budgetprocessen och investeringsbeslut.
Frågan om en inomhus skatebordhall ska hanteras i den ordinarie
lokalförsörjningsprocessen och inte som en åtgärd kopplat till ett
medborgarförslag. Medborgarförslaget bör därför avslås.
Eftersom att detta svar på medborgarförslaget inte tar ställning till behovet av en
skateboardhall bör kultur- och fritidsförvaltningen informeras om
medborgarförslaget. Därefter får nämnden bedöma behovet och i så fall lyfta
lokalfrågan i kommunens ordinarie lokalförsörjningsprocess.
Ytterligare information återfinns under rubriken Ärendet.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag –
inomhus skateboardhall, dnr KS 2021/33, 2021-10-22
KF beslut 2021-01-25 § 24

Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Kultur- och fritidsnämnden
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9 Förslag till medborgarbudget En miljon idéer
2022
Dnr KS 2021/645

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta
att anta kriterierna för En miljon idéer 2022
att styrgruppen för En miljon idéer ska utgöras av de av kommunstyrelsen utsedda
politikerna samt representanter från Tekniska serviceförvaltningen, Kultur- och
fritidsförvaltningen och Kommunledningsförvaltningen.
att avsätta 1 miljon kr som föreningsbidrag (engångsbelopp) utöver tidigare
beslutad budget om 5 mkr för En miljon idéer 2022 (finansieras via KSoförutsedda)
att kostnader för annonsering, drift och underhåll som följer av En miljon idéer
beaktas i kommande budgetprocess.

Sammanfattning
Trelleborgs kommun har under perioden 2019-2021 deltagit i SKR:s nätverk som
syftar till att utveckla arbetet med medborgarbudget enligt SKR:s modell.
Varje kommun som medverkar i nätverket utvecklar konceptet efter sina
förutsättningar. Trelleborg tog fram En miljon idéer hösten 2019 och har 2020 och
2021 genomfört två processer med medborgarbudget.
En miljon idéer har tagits emot väl och röner stort intresse bland berörda
medborgare. För att bevara engagemanget är det dock viktigt att processen
upprepas samtidigt som medborgarnas synpunkter tas tillvara i när arbetet med
medborgarbudgeten utvecklas.
Förslag om förändring av En miljon idéer inför 2022 grundar sig i medborgarnas
åsikter framförda via föreningar, enskilt i utvärdering och direktkontakter samt den
erfarenhet och kunskap som byggts upp i organisationen under arbetet.
Förslaget innebär att En miljon idéer återkommer i förnyad version för det södra
landsbygdsområdet år 2022 och för norra landsbygdsområdet 2023.
Förnyelse föreslås på nedanstående punkter:





Byar/orter som inte tidigare fått medel prioriteras år 2022.
Kriterierna ändras för att understödja både stora och små förslag.
Styrgruppen förstärks
Budgeten anpassas så att medborgarnas förslag kan genomföras i för
sammanhanget lämpligaste form, antingen som en kommunal investering
eller som ett föreningsbidrag, vilket kräver en omfördelning av budget
mellan drift och investering. Totalbudget om 5 mkr kvarstår enligt tidigare
beslut.

Ytterligare information återfinns under rubriken Ärendet i
kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse.
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Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Förslag till medborgarbudget En
miljon idéer 2022, dnr KS 2021/645, 2021-11-02
KS 2020-05-27 KS § 130 Information Medborgarbudget
KS 2019-12-18 KS § 334 Medborgarbudget – beslut kriterier
KF 2019-06-17 KF § 155 Medborgarbudget

Beslutet skickas till
Tillväxtavdelningen
TSN, KFN
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10 Remissyttrande Bostadsförsörjningsprogram
2022-2026
Dnr KS 2021/650

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta
att anta förslag till yttrande som sitt eget.

Sammanfattning
Malmö stad har berett Trelleborgs kommun att yttra sig över remissversion av
förslag till nytt bostadsförsörjningsprogram 2022-2026. Syftet med detta
bostadsförsörjningsprogram är att ge en samlad bild av Malmö stads inriktningar
för att skapa förutsättningar för att alla stadens invånare ska ha tillgång till goda
bostäder. Programmet lägger grunden för att Malmö stad ska vara en aktiv och
drivande part i bostadsförsörjningen.
Yttrande
Trelleborgs kommun tackar för möjligheten att lämna synpunkter på förslag till
Bostadsförsörjningsprogram.
Trelleborg anser att förslaget är väl genomarbetat och har inga synpunkter i detalj.
Det som händer och sker i Malmö påverkar Trelleborg utifrån vår geografiska
närhet. Ett väl fungerande Malmö gynnar Trelleborg. Trelleborgs bedömning är att
om Malmö lyckas med det som Bostadsförsörjningsprogrammet föreslår så bidrar
det till en positiv utveckling för Malmö och för regionen.
Trelleborg hoppas på ett kommunövergripande samarbete i frågor kopplat till
bostadsförsörjning genom nätverket Malmö-Lund-regionen.
Trelleborgs kommun önskar Malmö lycka till med genomförandet av
Bostadsförsörjningsprogrammet.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningen tjänsteskrivelse Yttrande gällande Malmö stads
förslag till Bostadsförsörjningsprogram, KS 2021/650, 2021-10-29
Remissversion av Bostadsförsörjningsprogram för Malmö stad 2022-2026

Beslutet skickas till
registrera.sbk@malmo.se ange SBN-2021-963 Bostadsförsörjningsprogram.
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11 Samrådsyttrande, Tematiskt tillägg till
Trelleborgs översiktsplaner för stigande hav
och översvämning
Dnr KS 2021/736

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta
att anta yttrandet som sitt eget.

Sammanfattning
Trelleborgs kommun har genom ett så kallat tematiskt tillägg till översiktsplanerna
tagit ett samlat grepp kring frågan om stigande hav och översvämning. Syftet med
tillägget är att ge kommunens syn på risken för översvämning och erosion från
havet och övergripande visa på kommunens ställningstagande för att skydda kusten
samt visa på möjliga övergripande skyddsåtgärder längs med kusten och åarna.
Samrådshandlingen förklarar på ett tydligt sätt bland annat när i tid orterna utmed
kusten riskerar omfattande skador från översvämning och erosion om inget
görs. Ansvarsfördelning mellan fastighetsägare, kommun och stat samt olika
möjligheter av finansiering beskrivs också kortfattat.
Den kanske viktigaste delen är ett tydligt ställningstagande från kommunens sida
av vilka risker man är beredd att ta och hur långt fram i tiden bebyggelse ska
skyddas. Det generella ställningstagandet är att bebyggelse och annan infrastruktur
ska skyddas mot en 100 års-händelse, 100 år fram i tiden.
Ytterligare information återfinns under rubriken Ärendet i
kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Yttrande samråd tematiskt tillägg
till Trelleborgs översiktsplaner för stigande hav och översvämning, dnr KS
2021/736, 2021-10-29
Bifogade handlingar från Samhällsbyggnadsnämnden

Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden

15 (34)

12 E-arkiv samverkan
Dnr KS 2019/310

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta
att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

Sammanfattning
Enligt beslut i ärende KS 2019/310 E-arkiv samverkan uppdras åt
kommundirektören att återkomma med uppgift om besparingseffekter under 2021.
I tjänsteskrivelse redogörs för verksamheten inom samverkan SkånEarkiv från
2020 och 2021. Efter införande av system för e-arkiv och uppbyggnad av
samverkansorganisation 2020 blir fokus under 2021 att hitta lösning för
leveransverksamhet som leverantören för tillfället inte kan erbjuda
tillfredsställande lösning för. Med anledning av nuvarande process med
leverantören och den komplexitet det utgör med att e-arkivera har
besparingseffekter ännu inte kunnat effektueras.

Ytterligare information återfinns under rubriken ”Ärendet” i
kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse återrapportering av e-arkiv
samverkan, dnr KS 2019/310, daterad 2021-11-05

Beslutet skickas till
Kommunarkivarien
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13 Riktlinjer kamerabevakning
Dnr KS 2021/311

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå Kommunstyrelsen besluta
att anta riktlinjer för kamerabevakning.

Sammanfattning
För att säkerställa behovet av integritet och effektiv kamerabevakning har policy
med tillhörande riktlinje tagits fram. Policyn fastställdes av Kommunfullmäktige
2021-09-27. Framtagna riktlinjer tydliggör Trelleborg kommuns förhållningssätt
vad gäller användning av övervakningsutrustning.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse – Riktlinje kamerabevakning, dnr
KS 2021/31, 2021-10-22
Riktlinje kamerabevakning
Beslut KF 2021-09-27 § 248
Policy kamerabevakning

Beslutet skickas till
Säkerhetschefen
Samtliga förvaltningar och kommunala bolag
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14 Landsbygdspriset 2021
Dnr KS 2021/796

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att besluta
att pausa Landsbygdspriset år 2021.

Sammanfattning
Landsbygdspriset är kommunstyrelsens pris till en person eller organisation som
arbetar för en levande och utvecklande landsbygd i nutid med ett historiskt
perspektiv, överbryggar generationsgränser och skapar naturliga samlingspunkter
samt är ett föredöme och en inspirationskälla för andra.
Byarådet lämnar in förslag om tre nominerade kandidater. Muntlig föredragning
om de nominerade kandidaterna ges på kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens arbetsutskott utser tre nominerade kandidater och
Kommunstyrelsen röstar sedan fram årets mottagare av Landsbygdspriset.
Landsbygdspriset delas ut på Trelleborgsgalan.
På grund av coronapandemin har Trelleborgsgalan ställts in. Byarådet har tagit
fram förslag på tre kandidater men då de anser att det är betydelsefullt att vinnaren
uppmärksammas på Trelleborgsgalan efterfrågas att Landsbygdspriset 2021 pausas
och att Byarådet får spara sina nomineringar till 2022 när Trelleborgsgalan
förhoppningsvis arrangeras igen.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Landsbygdspriset 2021, KS
2021/796, 2021-11-04

Beslutet skickas till
Kultur- och fritidsförvaltningens evenemangsenhet
Byarådet i Trelleborgs kommun
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15 Skrivelser och rapporter till KS 2021-12-01
Dnr KS 2021/817

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att notera informationen

Sammanfattning
Redovisning av skrivelser och rapporter:
1: 2021-11-10 Information om Boverkets kommande enkäter
2: 2021-11-10 Information om laga kraft, ändring av detaljplan, Dp 279, för
Maglarp 7:49 m fl
3: 2021-06-18 Årsredovisning 2020, Samordningsförbundet Trelleborg
4: 2021-11-15 RÅSK Yttrande, Regionplan för Skåne 2022-2040
5: 2021-11-10 Information om laga kraft, ändring av detaljplan för Stadsplan A 32
för Östrebro 30
6: 2021-11-16 Boverket, Startbidrag till byggemenskaper – Statligt stöd till
bostadsprojekt
7-14: BIN 2021-11-10 § 169 Ändrad stadieindelning Skegrie skola
15-16: BIN 2021-11-10 § 172 Revidering av bildningsnämndens
delegationsordning
17-21: 2021-11-22 AMN 2021-11-15 § 121 Näringslivsrapport Q3 2021
22-24: 2021-11-23 Trafikverkets beslut, Slopning och rivning av flertalet växlar
med anslutande sidospår i Trelleborg
25-28: 2021-11-23 Energimarknadsinspektionens beslut för kännedom angående,
Förlängning av nätkoncession för linje, 2008-105963
29-30: 2021-11-23 RÅSK:s yttrande på Länsstyrelsens förslag till naturvårdsplan
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16 Anmälda delegationsbeslut
Dnr KS 2021/845

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 §.
Upphandlingsärenden
Augusti
September
Oktober

KSAU
KSAU 2021-11-17 § 319 Svar på initiativärende (SD) - Firande av veteranernas
dag
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17 Budgetkompensation med anledning av
Covid-19
Dnr KS 2020/799

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta att
föreslå kommunfullmäktige besluta
att som kompensation för ökade kostnader och uteblivna intäkter till följd av Covid
19 bevilja nämnderna ökade ramar för år 2021
att nämndernas tilldelade ramtillskott finansieras genom att budgeten för
skatteintäkter under finansieringen ökas med motsvarande belopp.

Sammanfattning
Sedan tidigt under 2020 har kommunens verksamheter påverkats av den pågående
pandemin, Covid 19. Sammantaget har det gjorts en mängd åtgärder för att så långt
möjligt mildra effekterna för invånarna, näringslivet och även kommunens egna
verksamheter. Avsikten har varit tydlig, precis som för 2020, att nämnderna ska
kompenseras för de extrakostnader och uteblivna intäkter pandemin medför.
Nämnderna har i samband med delårsrapport 2 2021 inkommit med begärd
kompensation. Totalt begär nämnderna 23 500 tkr.
Beloppen per nämnd framgår av nedanstående tabell:

tkr
Kommunstyrelse
Socialnämnd
Bildningsnämnd
Kultur- och fritidsnämnd
Arbetsmarknadsnämnd
Samhällsbyggnadsnämnd
Teknisk servicenämnd
Summa

Begärd kompensation
Kostnader
Intäkter
Totalt
1 500
0
1 500
10 000
0
10 000
2 800
0
2 800
200
3 800
4 000
200
0
200
100
500
600
3 800
600
4 400
18 600
4 900
23 500

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, Budgetkompensation med
anledning av covid-19, dnr KS 2020/799, 2021-10-25

Beslutet skickas till
Socialnämnd
Bildningsnämnd
Kultur- och fritidsnämnd
Arbetsmarknadsnämnd
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Samhällsbyggnadsnämnd
Tekniska servicenämnd
Kommunledningsförvaltning, Kvalitet och resursutvecklingsavdelningen
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18 Biblioteksplan för Trelleborgs kommun 20222025
Dnr KS 2021/479

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige besluta
att anta Biblioteksplan för Trelleborgs kommun 2022-2025

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden godkände 2021-06-15 Biblioteksplan för Trelleborgs
kommun 2022-2025. Enligt bibliotekslagen ska det i varje kommun finnas
folkbibliotek, och kommuner och regioner ska anta planer för
biblioteksverksamheten. Trelleborgs kommuns biblioteksplan är ett politiskt
styrdokument som tjänar som ett strukturerat verktyg för politiker och tjänstemän i
arbetet med biblioteksverksamheten.
Planen innefattar all kommunal biblioteksverksamhet, både folk- och
skolbiblioteksverksamhet på förskole-, grundskole- och gymnasieskolenivå. Fokus
i detta dokument ligger på folkbiblioteksverksamheten då gymnasiebiblioteken har
en egen mål- och handlingsplan. För grundskolebiblioteken har det vid skrivandet
av den här planen precis tagits beslut om omorganisation. Detta innebär att nya
mål- och handlingsplaner kommer att tas fram för verksamheten. Biblioteksplanen
antas för en fyraårsperiod och revideras närmast 2025.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 210927 att återremittera ärendet
Biblioteksplanen för Trelleborgs kommun 2022-2025 till Kultur- och
fritidsnämnden för komplettering med ekonomisk plan. Kultur- och fritidsnämnden
har återkommit med en sådan. Kommunledningsförvaltningen har inget att tillägga
gällande den ekonomiska planen. Av Kultur- och fritidsnämndens beslut framgår
även att kostnaderna enligt den ekonomiska planen ryms inom befintlig budget.

Beslutsunderlag
Föreliggande tjänsteskrivelse 2021-11-03 KS 2021/479
Protokoll Kultur och fritidsnämnden 2021-06-15 KFN §55
Biblioteksplan för Trelleborgs kommun 2022-2025

Beslutet skickas till
Kultur- och fritidsnämnden
Bildningsnämnden
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19 Revidering av taxa enligt plan- och
bygglagen avseende verksamhetsområde
bygglov
Dnr KS 2021/737

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta att
föreslå kommunfullmäktige besluta
att i enlighet med samhällsbyggnadsnämndens beslut införa ett tillägg i
taxebestämmelserna till taxan som beslutades i Samhällsbyggnadsnämnden, 202106-08 § 101
att ändringen av taxa ska gälla från 2022-01-01 eller när kommunfullmäktiges
beslut vunnit laga kraft.

Sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden har inkommit med en revidering gällande taxa enligt
plan- och bygglovslagen avseende verksamhetsområde bygglov. Detta är ett tillägg
till taxan som beslutas av kommunfullmäktige 2021-11-29.
Ändringen motiveras av att det beslut som under en lång tid utgjort underlag till
avgiftsbefrielse för åtgärder inom områdesbestämmelser hänvisar till nu icke
gällande taxa (Byggnadsnämndens sammanträde 1999-03-23 punkt nr 52).
Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att införa ett tillägg i taxebestämmelserna
till taxan som beslutades i Samhällsbyggnadsnämnden 2021-06-08, § 101, med
följande lydelse:
Områdesbestämmelser:
Ansökningar som avser åtgärder som hänförs till den utökade lovplikt som
områdesbestämmelser för byarna föreskriver skall vara avgiftsbefriade.
Avgiftsbefrielsen gäller de åtgärder som normalt inte omfattas av lovplikt utanför
detaljplanerat område.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, Revidering av taxa enligt planoch bygglagen avseende verksamhetsområde bygglov, KS 2021/737, 2021-10-21
Beslut samhällsbyggnadsnämnden 2021-10-12 § 191
Samhällsbyggnadsförvaltningen tjänsteskrivelse 2021-08-23

Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen, Kvalitet och resursutvecklingsavdelningen
Samhällsbyggnadsnämnden
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20 VA-taxa 2022
Dnr KS 2021/743

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta att
föreslå kommunfullmäktige besluta
att höja VA-taxans brukningsavgifter med 3 procent, lika för fast och rörlig del),
enligt teknisk servicenämndens förslag
att taxan ska gälla från och med 2022-01-01 eller när kommunfullmäktiges beslut
vunnit laga kraft
att årligen, fram till slutförd investering, avsätta överuttaget som taxehöjningen
genererar i en nyinvesteringsfond som avser delar av projektet framtida
vattenförsörjning som består av redundant vattenledning.

Sammanfattning
Kommunens VA-verksamhet står inför stora framtida investeringsbehov. Teknisk
servicenämnd har beslutat att föreslå kommunfullmäktige besluta att höja VAtaxans brukningsavgifter. Syftet, vid sidan av investeringsbehovet, är att motverka
större taxejusteringar enstaka år vilket skapar en jämnare taxeutveckling för
invånarna i Trelleborgs kommun. Teknisk servicenämnd föreslår att höja VA-taxan
med 3 procent från och med 2022-01-01. Samt att det överuttag som
taxejusteringen genererar placeras i en nyinvesteringsfond för projektet kring
en redundant vattenledning. En avsättning motsvarande taxehöjningen ska ske
årligen, med start 2022, fram till att ledningen tas i bruk, vilket är planerat till
2027. Avsättningen kommer högst uppgå till investeringsutgiften, vilken är
budgeterad till 50 mnkr. Fonden upplöses sedan vid en period baserad på
investeringens avskrivning.
Kommunledningsförvaltningen förslag är att besluta enligt tekniska
servicenämndens förslag.

Beslutsunderlag
KLF tjänsteskrivelse, VA-taxa 2022, KS 2021/743, 2021-10-25
Beslut teknisk servicenämnd, 2021-10-14 §119
Teknisk serviceförvaltnings tjänsteskrivelse, 2021-09-22, Förslag till VA-taxa

Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen, Teknisk servicenämnd
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21 Införande av digitala vattenmätare
Dnr KS 2021/744

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta att
föreslå kommunfullmäktige besluta
att investeringsäskandet hanteras i ordinarie budgetprocess
att ökade driftkostnader hanteras i ordinarie budgetprocess
att projektet återredovisas i samband med bokslut 2024.

Sammanfattning
Teknisk serviceförvaltning har begärt finansiering på 15 mnkr jämnt fördelat under
åren 2022, 2023 samt 2024 för att kunna genomföra projektet ”digitala
vattenmätare”. Åtgärden är sedan tidigare upptagen som planerad åtgärd i
investeringsplan. Investeringen finns redan upptagen i kommunens budget.
Insamling av mätvärden för samtliga vattenmätare kommer att ske genom en ny
kommunikationsinfrastruktur i Trelleborgs kommun, LoRA-WAN, vilken kommer
att tillhandahållas av IT-avdelningen. Pilotförsök har verifierat att tekniken
fungerar väl. De största fördelarna med att införa digital insamling är:
-

Ökar möjligheterna att hitta vattenförluster på det allmänna ledningsnätet

-

Skapa fakturor som är baserade på verklig förbrukning och inte estimat

-

Möjlighet att upptäcka läckage i den enskilda fastigheten

-

Minskad manuell hantering med avläsningsfrågor

Teknisk servicenämnd har beslutat enligt teknisk serviceförvaltnings förslag att
föreslå kommunfullmäktige besluta att anslå tekniska serviceförvaltningen 5 mnkr
2022, 5 mnkr 2023 samt 5 mnkr 2024 för att genomföra projektet, att de ökade
driftkostnaderna skall täckas av VA-kollektivet i enlighet med de taxor som
framledes beslutas av kommunfullmäktige samt att investeringen återredovisas i
samband med bokslut 2024.
Äskandet om totalt 15 mnkr, fördelat på 5 mnkr 2022, 5 mnkr 2023 och 5 mnkr
2024 är inkluderat i teknisk serviceförvaltnings budgetförslag för 2022.
Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att avslå ärendet och att äskandet
istället hanteras i samband med ordinarie budgetprocess 2022.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, Äskande av medel för införande
av digitala vattenmätare, KS 2021/744, 2021-10-25
Beslut teknisk servicenämnd, 2021-10-14 § 121
Tjänsteskrivelse teknisk serviceförvaltning 2021-09-20

Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen, Kvalitet-och resursutvecklingsavdelningen
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Teknisk servicenämnd
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22 Utredning - Vätgasproduktion med i
möjligaste mån enbart fossilfri el
Dnr KS 2021/677

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta att
föreslå kommunfullmäktige besluta
att notera uppdragsmottagandet och tidsplanen.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige uppdrog till kommunstyrelsen (KF 20210927 § 266) att
utreda på vilket sätt kommunen kan verka för att i möjligaste mån säkerställa att
vätgasproduktionen i Trelleborg tillverkas med fossilfri el.
Kommunledningsförvaltningen har mottagit utredningsuppdraget och bekräftar det
till KF. En förutsättning för vätgasproduktion med fossilfri el är att det produceras
tillräckligt mycket fossilfri el i kommunens närområde. För att det ska finnas
tillräckligt med fossilfri el kan kommunen bidra med sina beslut men är också
beroende av beslut i andra instanser och även i viss mån i andra länder.
Kommunledningsförvaltningen kommer att utreda frågeställningen säkerställa att
vätgasproduktionen sker fossilfritt och återkomma med en rapport och förslag till
beslut i oktober 2023.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Utredning, På vilka sätt
kommunen kan verka för att i möjligaste mån säkerställa att vätgasproduktionen i
Trelleborg tillverkas med endast fossilfri el, KS 2021/677, 2021-11-02.
KF beslut 20210927 § 266.

Beslutet skickas till
Tillväxtavdelningen

28 (34)

23 Uppföljning av åtgärder, Slutlig
återrapportering - verkställigheten av
kommunfullmäktiges beslut
Dnr KS 2019/441

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta att
föreslå kommunfullmäktige besluta
att samtliga nämnder rapporterar verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut
årligen i april
att godkänna uppföljningsrapporten och lägga den till handlingarna

Sammanfattning
Under år 2019 genomförde revisorerna en granskning avseende verkställigheten av
kommunfullmäktiges beslut. Kommunfullmäktige beslutade 2021-03-22 § 139 att
godkänna slutlig återrapport och gav samtidigt kommundirektören i uppdrag att
följa upp de, i rapporten, föreslagna åtgärderna i december 2021.
 Riktlinjer för ärendehantering ska kompletteras med rutin för hur
återrapportering avseende verkställighet till kommunfullmäktige ska ske.
Uppföljning: Samtliga nämnder återrapporterar verkställda beslut till
kommunfullmäktige årligen i april. Årshjulet för kommunfullmäktige kompletteras
med denna punkt.
Fortsatt implementering av riktlinjer för ärendehantering i syfte att införa ett
likartat arbetssätt i samtliga nämnder.
 Minska sårbarheten i nämndhanteringen i samtliga nämnder genom att
formalisera samarbetet mellan kommunledningsförvaltningens kansli och
övriga nämnders kanslifunktioner.
 Säkerställa att den av kommunfullmäktige beslutade årsplaneringen efterlevs i
nämnderna.
Uppföljning: En utredning har gjorts om roll- och ansvarsfördelning mellan
kommunstyrelsens och nämndernas kanslifunktioner. Slutsatserna i utredningen
ska utvecklas och processas vidare.
 Vidareutveckla årshjulet med standardärenden som ska behandlas av
kommunfullmäktige.
Uppföljning: Årshjul har tagits fram.
 Kommunfullmäktiges beslut ska innehålla tidsram för återrapportering.
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Uppföljning: Utbildning i ärendehantering genomförs löpande för samtliga
handläggare.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-02, dnr KS 2019/441
Kommunfullmäktiges beslut 2021-03-22 § 139, dnr KS 2019/441

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
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24 Återrapport, Revisionens Granskning av
rutiner för efterlevnad av
dataskyddsförordningen/GDPR
Dnr KS 2021/672

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta att
föreslå kommunfullmäktige besluta
att godkänna återrapporteringen avseende granskning av rutiner för efterlevnaden
av GDPR.

Sammanfattning
KPMG genomförde på uppdrag av Trelleborgs kommuns revisorer en granskning
avseende efterlevnaden av GDPR i kommunen. Berörda nämnder som granskades
var Socialnämnden, Bildningsnämnden och Kommunstyrelsen. Efter granskningen
togs en handlingsplan fram för att komma tillrätta med identifierade brister.
Kommunfullmäktige fattade 2021-09-27 beslut om att återrapportering ska ske
senast 2021-12-31.
Det finns en fungerande kommunal organisation för frågor kring GDPR, och
kommunstyrelsen kommer en gång om året få återkopplat om hur arbetet fungerar
ute i nämnderna för att kunna kontrollera efterlevnaden. Framtagna dokument har
kortats ner och skrivits samman som ett led att förenkla informationen för
medarbetaren, samt att FAQ på intranätet uppdaterats. Dokumenten planeras
fastställas av kommundirektören senast vid utgången av november månad, och det
pågår samtidigt ett arbete med att digitalisera vissa processer inom arbetet med
GDPR.
Arbetet med att få klart registerförteckningarna är pågående och väntas bli klart
innan utgången av 2021. För att höja kunskapsnivån inom nämnderna kommer en
e-learning utbildning skickas ut i början av november vilken också syftar till att
medvetandegöra medarbetaren om vilka personuppgiftsincidenter som ska
anmälas.
Ytterligare information återfinns under rubriken Ärendet i
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse – Återrapport, Revisionens
granskning av rutiner för efterlevnad av dataskyddsförordningen GDPR, dnr KS
2021/672, 2021-10-25

Beslutet skickas till
Säkerhetschefen
Dataskyddsombudet
Socialnämnden
Bildningsnämnden
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25 Återrapportering, Svenskt Näringslivs
ranking 2021
Dnr KS 2020/417

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta att
föreslå kommunfullmäktige besluta
att ge arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att ta fram åtgärder för att förbättra de
förbättringsområden som lyfts i ovan sammanfattning.
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att återrapportera ovan uppdrag senast den 31
mars 2022.
att godkänna återrapporteringen och lägga den till handlingarna.

Sammanfattning
I samband med beslut om revisionens granskningsrapport avseende kommunens
näringslivsarbete, beslutade kommunfullmäktige, 2021-01-25 § 4, om en
återrapportering från kommunstyrelsen och arbetsmarknadsnämnden i samband
med kommande ranking från Svenskt Näringsliv. En ny ranking har publicerats nu
hösten 2021, vilken har analyserats och utvärderats i relation till det arbete som
bedrivits av kommunen det senaste året. Rankingen från Svenskt näringsliv har
inkommit till Trelleborgs kommun och analyserats av arbetsmarknadsnämnden.
I rankningen framkommer bland annat att:
I enkäten ger företagen i Trelleborgs kommun högre betyg än förra året i frågan om
tillgång på kompetens. Dessutom gör kommunen en rejäl upphämtning jämfört
med förra året beträffade hur företagen rankar sitt egna engagemang för att
förbättra företagsklimatet. Områden som kommunen behöver fokusera på att
förbättra är brottslighet/otrygghet, service/bemötande och
information/kommunikation och till dessa finns planerade åtgärder. Upphandling
och skolans kontakter med näringslivet behöver också förbättras, men här krävs
mer analys och kontakt med ansvariga förvaltningar innan åtgärder kan
presenteras.
Vidare information återfinns i bilagt beslutsunderlag.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Återrapportering Svenskt
Näringslivs ranking 2021, dnr KS 2020/417, 2021-10-29
Beslut AMN 2021-10-11 § 109
Ranking Svenskt Näringsliv
Beslut KF 2021-01-25 § 4

Beslutet skickas till
Arbetsmarknadsnämnden
Kommunledningsförvaltningen
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26 Medborgarbudget En miljon idéer slutrapport 2020 för södra området
Dnr KS 2019/314

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

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har avsatt fem miljoner år 2020 och 2021 för arbetet med
medborgarbudget. Under perioden 2019 - 2021 medverkar Trelleborgs kommun i
SKRs utvecklingsprojekt om medborgarbudget och arbetar enligt SKR:s modell.
En medborgabudget kan utformas på olika sätt, men innebär alltid att medborgare
involveras i att bestämma hur en viss budget ska användas inom av politiken
beslutade ramar. Syftet är demokratiutveckling. Men processen ska även öka
medborgares insikt i kommunens arbete och förståelse för nödvändiga
prioriteringar.
Trelleborgs medborgarbudget kallas ”En miljon idéer” och är Sveriges till beloppet
största medborgarbudget. Målet är landsbygdsutveckling. För genomförande har
landsbygden delats upp i två delar, söder och norr. Därmed får varje område en
medborgarbudget vartannat år. Aktuell rapport är en slutredovisning av södra
området där ”En miljon idéer” startade år 2020. Utvärdering visar att
medborgabudgeten är populär bland invånarna, men också att det för framtiden
behöver säkerställas att medborgarbudgeten når både större och mindre orter på
landsbygden, samt att resurser avsätts så att arbetet kan integreras väl i berörda
förvaltningar.
Ytterligare information finns under rubriken Ärendet i
kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Medborgarbudget Slutrapport
2020 KS 2019/314, 2021-10-22
KS 2020-05-27 KS § 130 Information Medborgarbudget
KS 2019-12-18 KS § 334 Medborgarbudget – beslut kriterier
KF 2019-06-17 KF § 155 Medborgarbudget
Utvärdering Södra området 20200901

Beslutet skickas till
Tillväxtavdelningen
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27 Medborgarbudget En miljon idéer delrapport 2021 för norra området
Dnr KS 2021/644

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

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har avsatt fem miljoner år 2020 och 2021 för arbetet med
medborgarbudget. Under perioden 2019 - 2021 medverkar Trelleborgs kommun i
SKRs utvecklingsprojekt om medborgarbudget och arbetar enligt SKR:s modell.
En medborgabudget kan utformas på olika sätt, men innebär alltid att medborgare
involveras i att bestämma hur en viss budget ska användas inom av politiken
beslutade ramar. Syftet är demokratiutveckling. Men processen ska även öka
medborgares insikt i kommunens arbete och förståelse för nödvändiga
prioriteringar.
Trelleborgs medborgarbudget kallas ”En miljon idéer” och är Sveriges till beloppet
största medborgarbudget. Målet är landsbygdsutveckling. För genomförande har
landsbygden delats upp i två delar, söder och norr. Därmed får varje område en
medborgarbudget vartannat år. Aktuell rapport är en delredovisning av norra
området där ”En miljon idéer” startade år 2020. Idéinlämning, granskning och
röstning har fungerat enligt plan. Arbete med att genomföra vinnande förslag
pågår. Få svarade på utvärderingen, men resultatet visar att medborgarna ser en risk
för att små orter missgynnas av upplägget.
Ytterligare information under rubriken Ärendet i kommunledningsförvaltningens
tjänsteskrivelse.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Delrapport medborgarbudget En
miljon idéer 2021, dnr KS 2021/644, 2021-10-18
KS 2020-05-27 KS § 130 Information Medborgarbudget
KS 2019-12-18 KS § 334 Medborgarbudget – beslut kriterier
KF 2019-06-17 KF § 155 Medborgarbudget
Utvärdering Norra området 20210823
Karta - Små byar

Beslutet skickas till
Tillväxtavdelningen
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28 Stiftelsen Smygehuk
Dnr KS 2021/814

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar att kommunstyrelsen besluta att föreslå
kommunfullmäktige besluta
att kommunen omgående ger ett bidrag till stiftelsen på 8 mnkr för att möta akuta
renoveringsbehov.
att finansiering sker via KF budgetmarginal
att Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram en långsiktig finansieringslösning
för kommande års renoverings- och underhållsbehov
att uppdra till stiftelsen att återkomma med en detaljerad plan för genomförandet

Sammanfattning
Stiftelsen Smygehuk har som ändamål att, tillsammans med Trelleborgs kommun,
utveckla stiftelsens fastigheter så dessa kan nyttjas för kultur- och fritidsändamål,
samt för utveckling av turistnäringen vid Smygehuk. Trelleborgs kommun har
länge verkat för att besöksmålet Smygehuk ska stärkas och att platsens unika
värden ska kunna locka fler turister till området. Därutöver bedöms platsen ha
potential att utvecklas till en av Sydkustens mest självklara reseanledningar. Likaså
ska Trelleborgarna kunna känna stolthet över det industrihistoriska arvet som har
sitt ursprung i denna unika plats.
Stiftelsen har identifierat ett omedelbart behov av likvida medel för löpande drift
och skötsel uppskattat till 589 tkr per år. Dessutom behövs medel för akut
upprustning motsvarande 8 mnkr samt ett långsiktigt renoveringsbehov om troligen
> 50 mkr. Stiftelsen är därför beroende av bidrag från kommunen. Bidraget till
akuta renoveringsbehov föreslås finansieras via KF budgetmarginal.

Beslutsunderlag
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