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Kommunstyrelsen
Datum

Diarienummer

2020-02-27

KS 2019/724

Tid

Torsdagen den 5 mars 2020 klockan 13.00

Plats

Sessionssalen

Ärenden
Nr

Ärende

1

Upprop

2

Fastställande av föredragningslista samt justering av
protokoll

3

Lokalförsörjningsplan 2020-2040

4

Kommundirektören informerar

5

Utveckling av Smygehuk - återrapportering

6

Återrapportering - Åtgärder för att upptäcka och
förhindra missbruk av förtroendeställning hos
anställda

7

Årsanalys kommunstyrelsen 2019

8

Revidering Riktlinjer avseende förmånsbil

9

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

10

Firmatecknare

11

Översyn av styrdokument – slutrapport

12

Ledamöter och ersättare i Sydvästra Skånes
Vattenråd 2020-2022

13

Personuppgiftsincidenter till KS 2020

14

Krav på totalförbud för privatpersoner att använda
fyrverkerier

15

Skrivelser och rapporter till KS 2020-03-05

16

Delegationsbeslut som ska anmälas till KS 2020-0305

17

Övre och Stadsparkskvarteret, fastighet Signalen 20,
Dp 234, Äskande om medel för sanering

18

Avtal, DP 245, Projekt 50100, Bovieran, Fastighet
Östervång 1:83 m.fl.

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

Föredragande

Tid

Fredrik Sörling och
Mats Linderholm

13:05

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

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

Ärende

19

Implementera Rättviksmodellen för att lyfta
företagsklimatet i vår kommun

20

Motion, Anlägg blomsterängar på lämpliga befintliga
gräsytor

21

Motion, Förbjud nedskräpning av fimpar och snus

22

Motion, Anlägg cykelvägar med enkla alléer

23

Motion, Inventera, nyplantera,
kompletteringsplantera och vårda nyttoväxterna i
kommunens grönområden

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
Fredrik Geijer, Kommundirektör, Kommunledningsförvaltningen
Daniel Vagland, Kommunjurist, Kommunledningsförvaltningen
Eva-Lotta Kittel, Kommunsekreterare, Kommunledningsförvaltningen
Magnus Jönsson, Systemförvaltare W3D3, Kommunledningsförvaltningen
Emelie Ekander, Tf kommunikationschef, Kommunledningsförvaltningen
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1 Upprop
Ärendebeskrivning
Kommunsekreteraren håller upprop.
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2 Fastställande av föredragningslista samt
justering av protokoll
Ärendebeskrivning
Erik Lundström (KD) och Helmuth Petersén (SD) föreslås att tillsammans med
ordföranden justera kommunstyrelsens protokoll torsdagen den 12 mars 2020.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att utse Erik Lundström (KD) och Helmuth Petersen (SD) att, tillsammans
med ordföranden, justera kommunstyrelsens protokoll torsdagen den 12 mars 2020
på kommunledningsförvaltningen, samt
att fastställa dagordningen enligt utsänt förslag.
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3 Lokalförsörjningsplan 2020-2040
Dnr KS 2019/793

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen ansvarar för att en lokalförsörjningsplan tas fram som underlag
till budget- och investeringsbeslut. Föreligger delrapport gällande uppdraget, samt
förslag till Riktlinje för arbetet framöver.

Beredning
Kommunstyrelsen har under 2019 tagit över ansvaret för strategiska fastighets- och
lokalförsörjningsfrågor. Ett omfattande arbete för att etablera en ny process och
effektiv organisation har startat under 2019 och fortsätter 2020. Parallellt har
uppdraget att ta fram en aktuell och genomarbetad lokalförsörjningsplan påbörjats
hösten 2019 och slutförs våren 2020. På grund av personalförändringar och
begränsade personalresurser som lett till en upphandling av extern stödkompetens
för framtagande, har arbetet fördröjts. Ursprunglig plan var att arbeta fram en
lokalförsörjningsplan för beslut i mars 2020. Här redogörs för hur arbetet fortlöper
och förslag till Riktlinje för lokalförsörjning som arbetet ska genomföras utifrån.
Enligt den tidplan som redovisats av externt stöd kommer en lokalförsörjningsplan
att vara färdigställd i slutet av mars 2020, vilket innebär att beslut kan tas i maj
2020 utifrån kommunfullmäktiges ärendeberedningsprocess.
I bifogad Riktlinje redogörs för arbetssättet och tydliggör hur samtliga
förvaltningar är involverade i framtagandet av lokalförsörjningsplanen. Detta
stärker det slutliga dokumentet som tas in i ärendeprocessen i slutet av mars och
medföra att kommunledningsförvaltningen bedömer att den inte behöver remitteras
till nämnderna. Dessutom informeras de förtroendevalda löpande om hur arbetet
fortlöper genom rapportering till kommunstyrelsens arbetsutskott och till ansvariga
nämndsordförande.
Bifogad Riktlinje redogör också för den årsplanering lokalförsörjningsplanen följer
ordinarie år när organisationen finns på plats.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå
kommunfullmäktige besluta
att godkänna delrapporten och lägga den till handlingarna, samt
att anta Riktlinje för lokalförsörjning.
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4 Kommundirektören informerar
Dnr KS 2020/38

Ärendebeskrivning
Kommundirektören informerar.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att notera informationen.
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5 Utveckling av Smygehuk - återrapportering
Dnr KS 2016/559

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2019-04-03 i samband med beslut om utvecklingsplan
för Smygehuk att pågående arbete med utvecklingsuppdraget gällande detaljplanen
för hamnområdet i Smygehamn återrapporteras kvartalsvis till kommunstyrelsen.
Återrapportering har skett till kommunstyrelsen 2019-09-04 och 2019-11-29.
Kommunstyrelsen beslutade 2019-11-29 att ta del av återrapporteringen och
uppmana styrelsen att snarast inkomma med kompletterande rapport och
analys över sommarhalvårets genomförda aktiviteter och utfall, att påskynda
detaljplanearbetet för besöksmålet Smygehuk, att snarast lösa parkeringsfrågan i
området Smygehuk, samt att påskynda utvecklingen av de tre småbåtshamnarna.

Beredning
AB Visit Trelleborg har 2019-12-16 inkommit med komplettering till
kommunstyrelsens beslut 2019-11-29. I kompletteringen redogörs för
sommarhalvårets genomförda aktiviteter, fordonstrafik och parkering samt för det
visionsarbete som utförts under hösten, i huvudsak avseende de tre
småbåtshamnarna.
AB Visit Trelleborg har även 2020-01-03 inkommit med den kvartalsvisa
återrapporteringen gällande detaljplan för hamnområdet i Smygehamn.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna den kompletterande rapporten till kommunstyrelsens beslut 2019-1129,
att godkänna återrapporteringen gällande detaljplan för hamnområdet i
Smygehamn, samt
att lägga rapporterna till handlingarna.
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6 Återrapportering - Åtgärder för att upptäcka
och förhindra missbruk av förtroendeställning
hos anställda
Dnr KS 2019/353

Ärendebeskrivning
Revisionen överlämnade KPMG:s granskning avseende kommunens åtgärder för
att motverka missbruk av förtroendeställning hos anställda i kommunen våren
2019. Granskningen beslutades hos berörda nämnder och översändes till
kommunstyrelsen för beslut.
Kommunstyrelsen beslutade 2019-09-04 § 197 att ge kommundirektören i uppdrag
att genomföra föreslagna åtgärder samt om återrapportering av granskning av
Trelleborgs kommuns åtgärder för att upptäcka och förhindra missbruk av
förtroendeställning hos anställda senast i mars 2020, dvs
att det utarbetas en kommunövergripande strategi för frågor gällande att förhindra,
upptäcka och åtgärda missbruk av förtroendeställning,
att introduktionsprogrammet för nyanställda kompletteras till att även innefatta 10
kap samt 20 kap Brottsbalken avseende tagande och givande av muta samt
kommunens riktlinjer för tagande och givande av muta,
att det utarbetas en handlingsplan för åtgärder vid eventuell händelse av
oegentlighet,
att behovet av informations- och utbildningsinsatser ses över, samt
att risker kopplat till missbruk av förtroendeställning samt oegentligheter löpande
övervägs.

Beredning
Genomförandet av åtgärdsförslagen har påbörjats och inledningsvis kommer ämnet
att få utrymme på den kommunövergripande introduktionsutbildningen för
nyanställda den 25 mars 2020.
Handlingsplan för åtgärder vid eventuell händelse av oegentligheter är i dagsläget
inte formaliserad som ett samlat dokument avseende medarbetare- och
ekonomiperspektivet. Arbetsrätten gällande disciplinära åtgärder samt uppsägning
och avsked bör sammanvägas med hantering av eventuella ekonomiska aktiviteter.
Framtagandet av kommunövergripande strategi kommer att kräva en tydlig
förankrings- och kommunikationsprocess där löpande information och
utbildningsinsatser planeras utifrån återkommande aktiviteter under året.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att arbetet med genomförandet av
beslutade åtgärder för att förhindra missbruk av förtroendeställning hos anställda
fortskrider och att slutlig avrapportering sker till kommunfullmäktiges
sammanträde i september 2020.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att arbetet med genomförandet av beslutade åtgärder för att förhindra missbruk av
förtroendeställning hos anställda fortskrider, samt
att slutlig avrapportering sker till kommunfullmäktiges sammanträde i september
2020.
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7 Årsanalys kommunstyrelsen 2019
Dnr KS 2019/906

Ärendebeskrivning
Föreligger Årsanalys 2019 för Kommunstyrelsen. Årsanalys 2019 redovisar
Kommunstyrelsens uppdrag samt analyserar effektmål, indikatorer och aktiviteter
för 2019 i förhållande till kommunens inriktningsmål.
Det ekonomiska resultatet redovisas och analyseras för drift, investeringar och
exploatering. I Årsanalysen presenteras och analyseras nämndens
personalredovisning samt beskrivs en förväntad utveckling av verksamheten.

Beredning
Framgår av bilaga.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna Årsanalys 2019.
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8 Revidering Riktlinjer avseende förmånsbil
Dnr KS 2019/974

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelse beslutade 2017-03-08 § 55 att anta ”Riktlinjer avseende
förmånsbil”. Beslutet innebär att nettopriset får uppgå till maximalt 7,5
prisbasbelopp, samt att förmånsbilen ska uppfylla kraven enligt nationell definition
för supermiljöbil. Beslut anger också att mot bakgrund av att kommunen har som
mål att vara fossilfritt år 2020, skall antagna riktlinjer utvärderas senast 31
december 2019.
Under 2017-2019 har det sammantaget beställts sju (7) förmånsbilar. Det har visat
sig vara svårt att uppfylla kravet om supermiljöbil utifrån nettopris om maximalt
7,5 prisbasbelopp. Urvalet av möjliga bilmärken har varit ytterst begränsat.
Samtliga hittills levererade förmånsbilar är av samma bilmärke.
För att öka konkurrens och möjliggöra fler aktörer på marknaden och därmed
tillgängliggöra fler bilmodeller är det nödvändigt att nettopriset för förmånsbilar
höjs från nuvarande 7,5 prisbasbelopp 9,5 prisbasbelopp. Prisbasbelopp för 2020 är
fastställd till 47 300 kr och nettopris för förmånsbil blir med 9,5 prisbasbelopp
därmed 449 350 kr.
Den anställde betalar inkomstskatt för förmånen i enlighet med Skatteverkets
bestämmelser. Miljöbilar har oftast ett högre nybilspris än en jämförbar bil utan
miljöteknik. Förmånsvärdet kan sättas ner till en nivå som motsvarar
förmånsvärdet för den jämförbara bilen utan miljöteknik. Dessutom till och med
inkomstår 2020 kan miljöbilens förmånsvärde sättas ner med 40 % men max
10 000 kr.

Beredning
Översyn enligt beslut 2017-03-08 § 55 samt förslag till revidering av justering av
prisbasbelopp för förmånsbil enligt nationell definition för supermiljöbil.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att utöka nettopris för förmånsbil enligt nationell definition för supermiljöbil från
7,5 prisbasbelopp till maximalt 9,5 prisbasbelopp.
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9 Medborgarförslag, Trafiksäkerhetshöjande
åtgärder längs 511:an för att skydda
kommuninvånarna
Dnr KS 2019/667

Ärendebeskrivning
I medborgarförslag till kommunfullmäktige 2019-09-13 föreslås att kommunen ska
uppvakta samtliga berörda myndigheter och lyfta nödvändigheten av
trafiksäkerhetshöjande åtgärder längs väg 511 för att skydda kommuninvånarna.
Förslagen handlar om hastighetsbegränsning, fartkameror, omkörningsförbud och
gång- och cykelöverfarter.

Beredning
Väg 511 förbinder Trelleborg med Kämpinge. Sträckningen går längs kusten och är
8,4 km mellan E6 och Kämpinge. Den aktuella vägsträckningen mellan västra
Skåre och korsningen med E6 är 3,6 km och hastighetsbegränsningen är 70 km/h
vilket ger en restid på tre minuter och fem sekunder.
Väg 511 går inte inom tättbebyggt område. Enligt Trafikförordningen 3 kap 17§ får
fordon utom tättbebyggt område inte föras med högre hastighet än 70 km/h.
Kommunledningsförvaltningens bedömning är att Trelleborgs kommun i en
ansökan om hastighetsbegränsning bör ta hänsyn till Länsstyrelsens tidigare beslut
och uppdrag om tillgänglighet, framkomlighet och förhållanden på den aktuella
platsen. En ansökan föreslås därför innehålla en hastighetssänkning till 60 km/h
från Skjutbanevägen till Trelleborgs Golfklubbs parkering samt en
hastighetssänkning till 50 km/h från parkeringen till en punkt 200 meter öster om
Kurlandsbyaväg. Sträckan omfattar 650 respektive 500 meter och ger en ökad
restid med 16 sekunder vilket för restiden mellan Kämpinge och E6 ger en ökning
av restiden med fyra procent.
Behovet av fartkameror bör avgöras av Trafikverket. Ett omkörningsförbud skulle
minska framkomligheten och bedöms inte vara möjligt utifrån aktuella
förhållanden på väg 511. Kommunledningsförvaltningen föreslår att Trafikverket
planerar för en trafiksäker gång- och cykelpassage i höjd med golfklubbens
önskemål om passage mellan golfbanan och träningsanläggningen under
förutsättning att Länsstyrelsen beviljar ansökan om hastighetssänkning till 50 km/h
vid den aktuella platsen.
I bifogad tjänsteskrivelse redovisas ärendet i sin helhet.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att
medborgarförslaget besvaras med
att Trelleborgs kommun ansöker hos Länsstyrelsen i Skåne län om en
hastighetssänkning till 60 km/h från Skjutbanevägen till Trelleborgs Golfklubbs
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parkering samt en hastighetssänkning till 50 km/h från parkeringen till en punkt
200 meter öster om Kurlandsbyaväg,
att Trelleborgs kommun tillskriver Trafikverket att se över behovet av fartkameror
längs väg 511, samt
att Trelleborgs kommun tillskriver Trafikverket att planera för en trafiksäker gångoch cykelpassage i höjd med golfklubbens önskemål eller på annat lämpligt ställe
utifrån medborgarförslaget under förutsättning att Länsstyrelsen beviljar ansökan
om hastighetssänkning till 50 km/h vid den aktuella platsen.
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10 Firmatecknare
Dnr KS 2019/924

Ärendebeskrivning
I kommuner styrs rätten att underteckna handlingar eller företräda kommunen
genom regle-menten, delegeringsordningar eller i andra beslut. Begreppet
firmatecknare finns inte i kom-munallagen. Många företag som kommunen har
avtal med använder ändå begreppet firma-tecknare. Av effektivitetsskäl och för att
underlätta ärendehanteringen utser många kommuner via kommunstyrelsen
särskilda firmatecknare.
En firmatecknare har rätt att med bindande verkan teckna ett företags firma, det vill
säga underteckna juridiska handlingar (avtal, fullmakter, lånehandlingar,
borgensförbindelser med mera) i företagets namn. Vid enskild firmateckning kan
en eller flera personer var för sig underteckna för organisationens räkning och vid
kollektiv firmateckning måste två eller flera personer underteckna.
I Trelleborgs kommun har kommunstyrelsen beslutat vem som ska teckna firma för
kommunen genom beslut om bemyndigande. Denna ordning gäller om inte annat
framgår av kommunstyrelsens delegationsordning. Då annan tjänsteman under
löpande verksamhetsår ersätter en av de nuvarande på samma befattning följer
rätten att underteckna vissa handlingar m.m. med till den nya tjänstemannen utan
särskilt beslut. Sammanställningen av samtliga, av kommunstyrelsen för 2020,
beslut om bemyndiganden har sammanställts och återfinns i bilagerad
sammanställning av firmatecknare för 2020 för kommunstyrelsen.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att godkänna firmatecknare för 2020.
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11 Översyn av styrdokument – slutrapport
Dnr KS 2020/20

Ärendebeskrivning
Trelleborgs kommuns policy för ledning och styrning anger hur Trelleborgs
kommun ska arbeta med styrdokument och vilka olika begrepp som ska användas i
styrning och ledning av verksamheten. Antalet styrdokument är omfattande och för
att säkerställa en effektiv uppföljning har kommunledningsförvaltningen på
uppdrag av kommundirektören genomfört en översyn av Trelleborgs kommuns
styrdokument. Föreligger förslag till slutrapport av arbetet.

Beredning
Kommunledningsförvaltningen har under 2019 arbetat med en översyn av
Trelleborgs kommuns styrdokument – riktlinjer, policys och strategier. Syftet med
översynen har varit att strukturera, aktualisera och vid behov revidera eller upphäva
de dokument som ska gälla från 2019 och framåt för kommunens strategiska
arbete, verksamhetsplanering och uppföljning. En del styrdokument är lagkrav,
såsom Energiplan eller Likabehandlingsplan. Dessa följer inte den begreppsapparat
Trelleborgs kommun har beslutat om för styrdokument, men motsvarande begrepp
kommer att användas för att kategorisera och i layout av exempelvis Energiplanen
som motsvarar en policy.
Dessutom är syftet att säkerställa att en aktuell författningssamling finns tillgänglig
på hemsidan i enlighet med kommunallagen, samt till service för medborgarna i
Trelleborgs kommun. En kommunal författningssamling innehåller kommunala
beslut som utöver kommunallag och andra författningar styr och reglerar den
kommunala verksamheten i kommunen. Här finns bland annat taxor och avgifter,
lokala föreskrifter men också bolagsordningar och ägardirektiv, arbetsordningar,
reglementen och delegationsordningar samt övriga övergripande dokument.
Inventeringen genomfördes 2019. Ärenden med förslag till beslut avseende
revidering eller upphörande av styrdokument har löpande tagits upp för beslut och
det är ett kontinuerligt arbete som inte tar slut med denna översyn. Beslutsärenden
har lyfts ämnesvis då sammanslagning och förenkling av styrdokument har gjorts i
flera fall och så långt det är möjligt.
Styrdokument får även enhetlig layout inför publicering i författningssamlingen
under kommunikationsavdelningens ansvar.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna slutrapport Översyn styrdokument och lägga den till handlingarna,
att uppdra åt kommundirektören att fortsätta översynen för att ytterligare samordna
styrdokument och avsevärt reducera antalet,
att uppdra åt kommundirektören att i arbetet med en mer tillitsbaserad ledning och
styrning ta fram förslag på hur styrningen bör se ut, samt
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att arbetet återrapporteras till kommunstyrelsens arbetsutskott senast november
2020.
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12 Ledamöter och ersättare i Sydvästra Skånes
Vattenråd 2020-2022
Dnr KS 2019/934

Ärendebeskrivning
Sydvästra Skånes Vattenråd bildades i oktober 2013 av de tre kommunerna
Vellinge, Trelleborg och Skurup. Vattenrådets styrelse består av 7 ordinarie
ledamöter (förtroendevalda) och 7 ersättare (tjänstemän). Av ledamöter och
ersättare utser Trelleborgs kommun 3 ledamöter och 3 ersättare medan Vellinge
och Skurups kommuner utser 2 ledamöter och 2 ersättare vardera. Ledamöter och
ersättare väljs på en period om 2 år varav hälften vid varje årsstämma.
Trelleborg har tre ledamöter och tre ersättare:
Göran Gärtner (M), ledamot vald till 2021
Leif Sjögren (C), ledamot vald till 2020
Gerd Klein (S), ledamot vald till 2021
Lina Wedin Hansson, ersättare vald till 2020
Per-Arne Johansson, ersättare vald till 2021
Martin Nilsson, ersättare vald till 2021
Trelleborgs kommun ska nominera ny ledamot för avgående Leif Sjögren (C), ny
ersättare för avgående ersättare Lina Wedin Hansson samt nominering till
fyllnadsval för en ersättare då Martin Nilsson lämnat sin tjänst.
Vid stämman väljs även ny valberedning. Valberedningen rekommenderar att varje
kommun nominerar 1 person till ny valberedning. Karin Jönsson (KD) valdes till
valberedningen på ett år vid förra årsstämman.
Nomineringarna ska vara inkomna senast 8 april.

Beredning
Moderaterna och Kristdemokraterna föreslår Dieter Müller (KD) till ny ledamot i
vattenrådets styrelse och Ann Kajson Carlqvist (M) till
valberedningen. Kommunledningsförvaltningen föreslår Johannes Hagström,
hållbarhetsstrateg som ny ersättare på två år och tekniska serviceförvaltningen
föreslår att Mats Linderholm, t.f. förvaltningschef på tekniska serviceförvaltningen
nomineras som ny ersättare vid fyllnadsval på ett år.
Då ny förvaltningschef ska rekryteras till tekniska serviceförvaltningen är det
lämpligt att nomineringen avser funktion istället för namn.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att nominera Dieter Müller (KD) till ledamot i styrelsen för Sydvästra Skånes
Vattenråd,
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att nominera Johannes Hagström till ersättare i styrelsen för Sydvästra Skånes
Vattenråd på två år,
att nominera förvaltningschef för tekniska serviceförvaltningen till ersättare i
styrelsen för Sydvästra Skånes Vattenråd på ett år, samt
att nominera Ann Kajson Carlqvist (M) till valberedningen för Sydvästra Skånes
Vattenråd på ett år.
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13 Personuppgiftsincidenter till KS 2020
Dnr KS 2019/969

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar
av personuppgifter som sker i kommunstyrelsens verksamheter.
För att kunna leva upp till de nya skyldigheterna enligt dataskyddsförordningen
ankommer det på kommunstyrelsens ansvar att kunna upptäcka, rapportera och
utreda personuppgiftsincidenter. Inom kommunledningsförvaltningen finns rutiner
för detta och på anmodan från dataskyddsombudet ingår det att rapportera till
kommunstyrelsen.
Personuppgiftsansvarig ska i första hand se till att ansvarigt dataskyddsombud
informeras. Dataskyddsombudet är sedan kontaktyta gentemot tillsynsmyndigheten
datainspektionen i de fall incidenter är av sådan karaktär att datainspektionen
behöver informeras. I de fall incidenter är begränsade och av ringa betydelse är det
tillräckligt med information till dataskyddsombudet och inte information till
datainspektionen.
En personuppgiftsincident är en säkerhetsincident som kan innebära risker för
människors friheter och rättigheter. Riskerna kan innebära att någon förlorar
kontrollen över sina uppgifter eller att dennes rättigheter kränks.
En personuppgiftsincident har till exempel inträffat om uppgifter om en eller flera
registrerade personer har blivit förstörda, gått förlorade på annat sätt, kommit i
orätta händer.
Det spelar ingen roll om det har skett oavsiktligt eller med avsikt. I båda fallen är
det personuppgiftsincidenter.

Beredning
I bilagd rapport redovisas fyra incidenter som är av ringa betydelse.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna redovisningen och lägga rapport om personuppgiftsincidenter till
handlingarna.
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14 Krav på totalförbud för privatpersoner att
använda fyrverkerier
Dnr KS 2020/27

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen i Södertälje har beslutat att verka for ett nationellt totalförbud
för privatpersoner att använda fyrverkerier samt ett förbud mot all
fyrverkeriförsäljning till privatpersoner. Möjligheten för olika myndigheter,
organisationer och föreningar att få tillstånd av polismyndigheten att använda
fyrverkeri vid större evenemang ska kvarstå.
Södertälje kommun anser att kommunerna ska föregå med gott exempel och avstå
fyrverkerier vid kommunala evenemang.
Södertälje kommun har beslutat att uppvakta samtliga kommuner i Sverige i att
förena sig med Södertälje kommun och skriva en gemensam skrivelse till
regeringskansliet for att kräva detta totalförbud for privatpersoner.
Man vill ha besked från övriga kommuner senast den 31 januari.

Beredning
Lokala ordningsföreskrifter för Trelleborgs kommun beslutades av
kommunfullmäktige den 19 december 2011 och den 6 mars
2012. I dessa föreskrifter anges:
Fyrverkeri eller andra pyrotekniska varor får användas inom områden som omfattas
av detaljplan utan polismyndighetens tillstånd endast mellan klockan 16.00 på
nyårsafton och 04.00 därpå följande dag. Vid användandet ska hänsyn tas till
platsens belägenhet och övriga omständigheter.
Det är inte möjligt att i de lokala ordningsföreskrifterna föreskriva totalförbud för
fyrverkerier då detta enligt tolkningen av Ordningslagen skulle lägga onödigt tvång
på allmänheten eller annars göra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet.
Det är däremot möjligt att inskränka tiden för användning av fyrverkerier till
åtminstone kl. 23-01.
Trelleborgs kommun har relativt generösa tider för användande av fyrverkeripjäser
utan tillstånd. Användande av fyrverkeripjäser är, i jämförelse med flera andra
kommuner, såsom bland annat Södertälje, inte ett utbrett problem i Trelleborg. Mot
bakgrund av detta föreslår kommunledningsförvaltningen att Trelleborgs kommun
avstår från att skriva under en gemensam skrivelse om totalförbud för
privatpersoner att använda fyrverkerier.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att Trelleborgs kommun skriver under gemensam skrivelse om totalförbud för
privatpersoner att använda fyrverkerier.
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15 Skrivelser och rapporter till KS 2020-03-05
Dnr KS 2020/84

Ärendebeskrivning
På kommunstyrelsens sammanträde 2020-03-05 redovisas skrivelser och rapporter
perioden 29 januari - 25 februari 2020

2020-01-30 Trelleborgs kommuns svar gällande rapportering av genomförda
åtgärder i Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2019
2020-02-03 Östlig hamninfart och ringväg - brev
2020-02-10 Meddelande från styrelsen Överenskommelse mellan staten och
Sveriges Kommuner och Regioner om äldreomsorg – teknik, kvalitet och
effektivitet med den äldre i fokus
2020-02-10 Yttrande till Skolinspektionen
2020-02-11 Anmärkning från revisionen för obehörigt beslutsfattande
2020-02-12 Fastställande av riktlinjer för barns och elevers inflytande i
bildningsnämndens arbete (Bildningsnämnden 2020-02-05 § 15)
2020-02-14 Meddelande om laga kraft DP 253, ändring av detaljplan för del av
stadsplan A0 för Trelleborgs stad, Trelleborgs kommun
2020-02-18 Meddelande om antagandebeslut för detaljplan DP 245 del av
Östervång 1:83 m fl. (Beslut SBN 2020-02-11 § 40)
2020-02-18 Meddelande om antagandebeslut av DP 260 Ändring av detaljplan för
Stadsplan A 62 norra delen av Mellanköpingeområdet (Beslut SBN 2020-02-11 §
39)
2020-02-19 Rapport bosättning januari 2020 (Arbetsmarknadsnämnden 2020-0217 § 30)
2020-02-21 Dispens från strandskydd för parkering Östra Torp 20:39 (SBN 202002-11 § 29)

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att notera informationen.
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16 Delegationsbeslut som ska anmälas till KS
2020-03-05
Dnr KS 2020/85

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 §.
Redovisas anmälda delegationsärenden 29 januari - 25 februari.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-12 i enlighet med
Delegationsordning för kommunstyrelsen i Trelleborgs kommun punkt 8.11
§ 57 Samråd, DP 246 Östra ringvägen, del av Kyrkoköpinge 16:3 m fl i Trelleborgs
kommun Dnr KS 2020/32, omedelbar justering 2020-02-12.
§ 58 Samråd, DP 247 Östra hamninfarten, del av Öster Jär 1:7 m fl i Trelleborgs
kommun Dnr KS 2020/33, omedelbar justering 2020-02-12.
§ 78 Samråd, DP 252 för fastighet del av Västra torp 7:18 i Trelleborgs kommun
Dnr KS 2020/46, omedelbar justering 2020-02-12.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att godkänna redovisningen av delegationsbeslut.
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17 Övre och Stadsparkskvarteret, fastighet
Signalen 20, Dp 234, Äskande om medel för
sanering
Dnr KS 2019/670

Ärendebeskrivning
Fastigheterna Signalen 19 och 20 ligger centralt belägna i Trelleborg. Kommunen
äger fastigheten Signalen 20. Fastigheten Signalen 19 ägs av det kommunala
aktiebolaget Östersjöterminalen. 2015 tog kommunstyrelsen i Trelleborgs kommun
beslut om att ta fram ett planprogram för området ”Övre och Stadsparkskvarteren”
(PL-2015-31) där fastigheterna Signalen 19 och 20 ingår.
Området planläggs idag för flerbostadshus som möjliggör för 150 – 200 bostäder,
Dp 234 Signalen 19 m.fl. ”Gasverket”. Fastigheternas lokalisering redovisas i
bilaga 1. Miljötekniska undersökningar har utförts på fastigheterna Signalen 19 och
20. Vid mark- och grundvattenundersökningarna har förorenade halter påträffats,
vilka överstiger Naturvårdsverkets riktvärden, se bilaga 2. Sanering ska påbörjas på
fastigheterna Signalen 20 och delar av fastighet Signalen 19 för att möjliggöra för
bostadsbyggande i enlighet med pågående detaljplan Dp 234 Signalen 19 m.fl.
”Gasverket” som har stöd i planprogrammet (PL-2015-31) som antogs av
kommunfullmäktige 2018-04-23, Dnr KS 2018/301. Föreligger äskande för
genomförande av sanering.

Beredning
I bifogad tjänsteskrivelse redovisas bakgrund, befintliga byggnader inom
fastigheten Signalen 20, organisation, tidplan och ekonomi. I bilagor finns
kartmaterial, rapporter, bidragsansökan och beslut, tidplan, presentation för
styrgruppen 2020-01-15 samt Mark- och miljödomstolens beslut 2020-01-15 att
avslå överklagan av rivningslovet.
Mark- och exploateringsenheten beslutade 2019-12-02 om inventering av befintliga
byggnader. Vid inventeringen 2019-12--17 gjordes bedömningen att Parkkontoret
är mer bevarandevärt än Retorthuset. Styrgruppen beslutade 2020-01-15 att
kommunen ska skicka in en ändringsansökan till Naturvårdsverket för att ansöka
om bidrag för demontering och återmontering av Parkkontoret istället för
Retorthuset. Förutsatt att Naturvårdsverket beviljar bidrag för demontering och
återmontering av Parkkontoret istället för Retorthuset, kommer kommunen att
arbeta vidare med Parkkontoret. Naturvårdsverket tar beslut om denna fråga i
april/maj månad.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå
kommunfullmäktige besluta
att ställa sig bakom styrgruppens beslut 2020-01-15 om ändringsansökan till
Naturvårdsverket och fortsatt hantering beroende på Naturvårdsverkets beslut,
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att med start år 2020 påbörja sanering av fastighet Signalen 20 och del av fastighet
Signalen 19,
att anslå 45,95 Mkr år 2020, 30,08 Mkr år 2021 och 1 Mkr år 2022 till
kommunstyrelsens exploateringsbudget för skattekollektivet för utförande av
erforderlig marksanering,
att delfinansiering sker genom statsbidrag med 31,76 Mkr år 2020, 23,58 Mkr år
2021 och 0,8 Mkr år 2022,
att i avvaktan på reglering med Östersjöterminalen AB finansiera resterande del av
kostnaderna för år 2020, 2021 och 2022 genom upplåning,
att en revers utfärdas mot Östersjöterminalen AB för bolagets andel av de totala
saneringskostnaderna, det vill säga motsvarande projektkostnaderna efter avdrag
för erhållna statsbidrag, samt
att investeringen återredovisas till kommunfullmäktige i samband med
årsredovisningen för år 2022.
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18 Avtal, DP 245, Projekt 50100, Bovieran,
Fastighet Östervång 1:83 m.fl.
Dnr KS 2020/75

Ärendebeskrivning
Förslag till markanvisningsavtal har upprättats mellan Trelleborgs kommun och
Bovieran AB avseende del av fastigheten Trelleborg Östervång 1:83. Markanvisat
område ingår i detaljplanen för del av Östervång 1:83 m.fl. ”Bovieran”, DP 245,
som väntas gå upp för antagande under våren 2020. Kommunen initierade
detaljplan DP 245 till följd av Bovierans intresse att etablera sig inom Trelleborgs
kommun, parterna har sedan år 2015 haft en dialog om etableringen.

Beredning
Markanvisningsavtalet innebär en ensamrätt för exploatören att under en begränsad
tid och under givna villkor förhandla med kommunen om överlåtelse av
markanvisat område.
Exploatören avser att uppföra ett seniorboende (55+) i bostadsrättsform i enlighet
med konceptet Flora. Byggnaderna uppförs i u-form med en 1600 kvm inglasad
vinterträdgård i mitten. Preliminär köpeskilling är 11 374 000 kronor, slutlig
köpeskilling bygger på slutlig byggrätt enligt kommande bygglovhandling.
Exploatören ska betala en handpenning om 227 000 kronor till kommunen,
handpenningen tillfaller kommunen om exploatören ensidigt beslutar att inte
fullfölja projektet. Exploatören har även åtagit sig en byggnadsskyldighet kopplad
till månadsvite vite.
Kommunen bekostar fastighetsbildning för tillskapande av en
exploateringsfastighet motsvarande markanvisat område. Inom markanvisat
område ansvarar kommunen för hantering av markföroreningar och andra större
hinder i mark, övriga anläggningskostnader inom markanvisat område ansvarar
exploatören för.
Om exploatören påkallar sin option till fastighetsförvärv inom markanvisningstiden
ska ett köpeavtal upprättas mellan parterna, köpeavtalets villkor ska vara i
överenstämmelse med markanvisningsavtalet. För att möjliggöra tillträde och
därtill byggstart så snabbt som möjligt förslås det att kommundirektören får
delegation att godkänna och teckna kommande köpeavtal med exploatören baserat
på de villkor som finns i markanvisningsavtalet.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå 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, samt
att ge kommundirektören i delegation att vid behov förlänga och göra mindre
justeringar i markanvisningsavtalet och köpeavtalet.

27 (31)

19 Implementera Rättviksmodellen för att lyfta
företagsklimatet i vår kommun
Dnr KS 2019/345

Ärendebeskrivning
I en motion lyftes ett förslag om att utreda hur ”Rättviksmodellen” kan
implementeras i Trelleborgs kommun och att förhållningssättet i modellen skulle
anammas. Kommunfullmäktige beslutade 2019-05-27 (§120) att avslå motionen,
att ge kommundirektören i uppdrag att titta på positiva effekter av
Rättviksmodellen och anpassa dessa till Trelleborgs förutsättningar, samt att
återkomma till kommunfullmäktige första kvartalet 2020 för beslut.
Föreligger förslag till beslut utifrån uppdraget enligt ovan.

Beredning
Arbetsmarknadsförvaltningen ansvarar för näringslivsfrågorna varför uppdraget
ställts dit. Eftersom en omorganisation gällande näringslivsfrågor genomfördes
under den period utredningen skulle genomföras har ingen nämndsremiss
genomförts till arbetsmarknadsnämnden så som skulle gjorts enligt ordinarie
process. En skrivelse har inkommit till kommunledningsförvaltningen från
arbetsmarknadsförvaltningen som redogör för positiva effekter av
Rättviksmodellen utifrån ett Trelleborgsperspektiv, samt föreslår hur detta skulle
kunna genomföras. Se bilaga för skrivelsen i sin helhet.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att besluta
att föreslå kommunfullmäktige besluta
att ge berörda nämnder i uppdrag att genomföra föreslagna åtgärder, samt
att godkänna återrapporteringen av uppdraget och lägga den till handlingarna.
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20 Motion, Anlägg blomsterängar på lämpliga
befintliga gräsytor
Dnr KS 2019/828

Ärendebeskrivning
Emil Samnegård (MP) och Maria Wilhelms (MP) föreslår i motion till
kommunfullmäktige 2019-11-04 att besluta att tekniska servicenämnden får i
uppdrag att anlägga blomsterängar på lämpliga befintliga gräsytor.
Motionärerna menar att i städer kan anläggningen av blomsterängar på befintliga
gräsytor medföra många fördelar, så som lägre drifts- och underhållskostnader,
estetiska värden och möjlighet för undervisning, samt habitat för pollinatörer och
en ökad biologisk mångfald.
Motionen har varit översänd till tekniska servicenämnden på remiss.
Tekniska servicenämnden beslutade om yttrande till motionen 2019-12-11. I
yttrandet skriver man att man ser välvilligt på intentionen att anlägga
blomsterängar och redovisar nuläge, förutsättningar, anläggning och skötsel av
blomsterängar. Tekniska servicenämnden menar i sitt svar att satsa på ängsytor i
samband med exploatering och nyanläggning istället för gräs, är en möjlighet,
förutsatt att ståndorten är lämplig. Att bara sluta intensivklippa befintliga
gräsmattor där det kan finnas en aktiv fröbank kan vara ett annat alternativ för att
öka mångfalden av blommande örter. För att kunna göra om en konventionellt
klippt gräsyta till en blomsteräng krävs flera åtgärder till en relativt hög kostnad.
Det kommer att vara svårt att finansiera detta under rådande strama ekonomiska
tider.

Beredning
I yttrandet från tekniska servicenämnden framgår att tekniska förvaltningen arbetar
i den riktning motionen förespråkar.
Motionärerna menar att det är en relativt låg etableringskostnad för att anlägga
blomsterängar medan tekniska servicenämnden menar att det är en relativt hög
kostnad att omvandla en klippt gräsyta till en blomsteräng.
Kommunledningsförvaltningens bedömning är att tekniska förvaltningen arbetar i
den riktning motionen förespråkar och föreslår att motionen besvaras med tekniska
nämndens yttrande.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå
kommunfullmäktige besluta
att motionen besvaras med tekniska nämndens yttrande.
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21 Motion, Förbjud nedskräpning av fimpar och
snus
Dnr KS 2019/829

Ärendebeskrivning
Emil Samnegård (MP) har 2019-11-04 inkommit med en motion i vilken han
föreslår kommunfullmäktige i Trelleborgs kommun att ge kommunstyrelsen i
uppdrag att ta fram en omarbetad lokal ordningsföreskrift där det tydliggörs att
förbud råder mot nedskräpning med fimpar och snus, för beslut i
kommunfullmäktige innan valborgsmässoafton 2020, samt att Trelleborgs kommun
inför böter vid nedskräpning med fimpar och snus, och ifall det inte anses vara
juridiskt möjligt, arbetar för en lagändring så att det blir möjligt att bötfälla den
som kastar fimpar eller snus på marken.

Beredning
Det föreligger sedan 2018-06-18 (§ 219) ett beslut i kommunstyrelsen utifrån en
liknande motion om ”fimpförbud i lokala föreskrifter” av vilket det framgår att
kommunstyrelsen beslutat att omarbeta nuvarande lokala ordningsföreskrifter i
syfte att tydliggöra att förbud råder mot nedskräpning med fimpar och snus, att
utreda möjligheten att utfärda böter vid nedskräpning med fimpar och snus, samt
att ärendet återkommer för beslut i kommunstyrelsen i oktober 2018.
Det föreligger en rättsutredning upprättad av kommunjuristen i ärende med dnr KS
2018/542 om ”fimpförbud i lokala ordningsföreskrifter” som biläggs detta ärende.
Av rättsutredningen framgår det bland annat att regeringen genom ordningslagen
inte medger kommuner någon normgivningsmakt avseende frågor som är reglerade
i lag eller annan författning, att förbud mot nedskräpning uttömmande regleras i
miljöbalken, samt att nedskräpningsförseelse som är ringa inte medför något
straffansvar. Vidare konstateras i samma rättsutredning att alla ändringar i de
lokala ordningsföreskrifterna ska anmälas till länsstyrelsen, som efter prövning ska
upphäva en föreskrift om den strider mot ordningslagen.
Rättsutredningens slutsats är att ett beslut om införandet av fimpförbud i de lokala
ordningsföreskrifterna saknar stöd i såväl ordningslagen som miljöbalken samt att
det föreligger en överhängande risk att länsstyrelsen gör samma bedömning och
därför skulle upphäva en sådan föreskrift.
Med anledning av att det finns en aktuell rättsutredning som konstaterar att det
saknas möjligheter att faktiskt implementera ett beslut av det av motionären
föreslagna slaget, samt att lagstiftningen inte har förändrats sedan den
bedömningen gjordes, finner kommunledningsförvaltningen inte anledning att göra
en annan bedömning.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå
kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
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22 Motion, Anlägg cykelvägar med enkla alléer
Dnr KS 2019/830

Ärendebeskrivning
I motion till kommunfullmäktige 2019-11-04 föreslår Emil Samnegård (MP) och
Maria Wilhelms (MP) kommunfullmäktige att besluta att Trelleborgs kommun
anlägger enkla alléer vid utbyggnad av cykelvägar där möjlighet för detta anses
lämpligt. Motionärerna menar att i enlighet med FÖP 2035 ”Gröna och Blåa
Strukturer” i utvecklandet av ”Gröna Stråk” och ”Ekosystemtjänster” bör
kommunen aktivt arbeta med strategisk plantering av träd, i enkla alléer dvs. träd
vid ena sidan av vägen, i samband med utbyggnad av cykelvägar.
Motionen har skickats på remiss till samhällsbyggnadsnämnden och tekniska
servicenämnden.
Tekniska nämnden framför i sitt yttrande 2019-12-11 att Fördjupad översiktsplan
2035 ännu inte är beslutad men oaktat detta menar nämnden att syftet i motionen är
vällovligt. Redan idag planteras träd längs både GC-vägar och körvägar där så är
möjligt vid nyanläggandet. I vissa fall kan tillgängligt utrymme, ledningar i mark
och rena trafiksäkerhetsfrågor begränsa möjligheten till trädplantering. I övriga fall
håller tekniska servicenämnden med om att trädplantering ska utföras. Artval ska
anpassas till förutsättningarna, variation kan gärna få förekomma.
Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig positiv till motionens förslag i det yttrande
som antogs 2020-01-07. Förslaget ligger i linje med samrådsförslaget för fördjupad
översiktsplan för Trelleborgs stad 2035. Alléer är viktiga för landskapet ur både
kulturhistorisk och biologisk synvinkel. Samhällsbyggnadsnämnden framför
samma synpunkt som tekniska servicenämnden gällande fysiska begränsningar och
artval.

Beredning
Både tekniska servicenämnden och samhällsbyggnadsnämnden är positiva till
motionens förslag. Förslaget ligger i linje med samrådsförslaget för fördjupad
översiktsplan för Trelleborgs stad 2035.
Kostnad för att anlägga en enkelsidig allé längs en cykelväg ligger runt 1 mkr för 1
km. Som jämförelse är kostnaden för en cykelväg där det är möjligt att även
anlägga en allé cirka 4 mkr för 1 km.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att motionen bifalls.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta att
föreslå kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionens förslag.
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23 Motion, Inventera, nyplantera,
kompletteringsplantera och vårda nyttoväxterna
i kommunens grönområden
Dnr KS 2019/831

Ärendebeskrivning
Emil Samnegård (MP) och Maria Wilhelms (MP) föreslår i motion till
kommunfullmäktige 2019-11-04 kommunfullmäktige att besluta
- att tekniska servicenämnden får i uppdrag att använda nyttoväxter i samband med
nyplanteringar i kommunens grönområden.
- att tekniska servicenämnden får i uppdrag att inventera, kompletteringsplantera
och vårda befintliga bestånd av nyttoväxter i kommunens grönområden.
Motionen har varit översänd till tekniska servicenämnden för yttrande.
I yttrande från tekniska servicenämnden 2019-12-11 skriver man att nyplantering
av framförallt buskar och träd med ätliga frukter kan vara möjlig i samband med
exploatering. Inventering och komplettering av nyttoväxter på kommunal mark
ryms inte inom tekniska serviceförvaltningens budget. Befintliga träd och buskar
vårdas inom den resursram som finns. Tekniska serviceförvaltningen är öppen för
och kan bereda mark för odling av grönsaker, frukt och bär och andra nyttoväxter
på kommunal mark, förutsatt att ansvarig finns som sköter anläggning, skötsel och
skörd samt avetablering.

Beredning
Kommunledningsförvaltningen föreslår utifrån tekniska servicenämndens yttrande
att motionens första förslag, att tekniska servicenämnden får i uppdrag att använda
nyttoväxter i samband med nyplanteringar i kommunens grönområden, bifalls
medan andra förslaget, att tekniska servicenämnden får i uppdrag att inventera,
kompletteringsplantera och vårda befintliga bestånd av nyttoväxter i kommunens
grönområden, avslås med hänvisning till att det inte ryms inom nämndens
budgetram.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå
kommunfullmäktige besluta
att motionens första förslag bifalls, samt
att motionens andra förslag avslås.

