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Kommunstyrelsen
Datum

Diarienummer

2018-11-23

KS 2018/34

Tid

Onsdagen den 28 november 2018 klockan 13.00

Plats

Sessionssalen

Ärenden
Nr

Ärende

Föredragande

327

Upprop

328

Fastställande av föredragningslista samt justering av
protokoll

329

Kommundirektören informerar

330

Avstämning trygghetsvärdar

331

Återrapportering Trelleborgs Energiförsäljning AB
om intern kontroll

332

Samrådshandlingar gällande DP 240 Kyrkoköpinge
20:46 m fl i Trelleborgs kommun, svarsdatum senast
2018-11-26

333

Remiss - Ansökan om spänningshöjning för linje för
en befintlig markledning från Östra till Södra
fördelningsstationen i Trelleborgs kommun

334

Samråd: uppdaterad bevarandeplan för Natura 2000området Falsterbo-Foteviken

335

Samråd: uppdaterad bevarandeplan för Natura 2000området Falsterbohalvön

336

Remiss Kategorisering av cykelnätet

337

Riktlinjer för bokslutsarbetet 2018

338

Skrivelser och rapporter

339

Anmälda delegationsärenden

340

Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och
pension för förtroendevalda OPF-KL18

341

Tillämpningsanvisningar för OPF-KL och PBF

342

Budget 2019-2021 med investeringsbudget 20192030

343

Kompensation löneöversyn

344

Utredning av förutsättningar att överföra
elnätsverksamheten i bolagsform

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

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

Tid

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

Ärende

345

Rådhuskoncernen

346

Styrelser och mandatperiod för kommunens bolag

347

Utökad borgensram för Trelleborgs Stadsnät AB

Föredragande

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

Kommunstyrelsen
Torbjörn Karlsson (S)
Ordförande

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

Ersättare
Sven Lindkvist (S)
Britta Brinck-Nehlin (-)
Mathias Andersson (SD)
Mats Sjöslätt (C)
Inger Persson (L)
Johnny Nilsson (S)
Lars Mikkelä (M)
Layal Chidiac (S)

Deltagande tjänstemän
Fredrik Geijer, Kommundirektör, Klg
Ingrid Wall, Kommunikationschef, Klg
Mats Åstrand, Kommunsekreterare, Klg
Bo Carlbark, Ekonomichef, Klg
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327 Upprop
Ärendebeskrivning
Kommunsekreteraren förrättar upprop.
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328 Fastställande av föredragningslista samt
justering av protokoll
Ärendebeskrivning
Mikael Rubin (M) och Bertil Larsson (SÖS) föreslås jämte ordföranden justera
kommunstyrelsens protokoll onsdagen den 5 december 2018 på
kommunledningsförvaltningen.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att kommunstyrelsens protokoll justeras den 5 december 2018 på
kommunledningsförvaltningen, samt
att fastställa dagordningen enligt utsänt förslag.
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329 Kommundirektören informerar
Ärendebeskrivning
Kommundirektören informerar.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att notera informationen.
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330 Avstämning trygghetsvärdar
Dnr KS 2018/895

Ärendebeskrivning
Rapport över kommunens satsning gällande trygghetsvärdar presenteras.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att notera informationen.
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331 Återrapportering Trelleborgs
Energiförsäljning AB om intern kontroll
Dnr KS 2018/486

Ärendebeskrivning
Trelleborgs kommun har sedan 2017 ett nytt reglemente för intern kontroll som
utöver nämnderna även omfattar de kommunala bolagen.
I samband med att kommunfullmäktige beslutade anta det nya reglementet (KS
2017/1172) gavs de kommunala bolagen i uppdrag att anta och återrapportera
riktlinjer för bolagens arbete med intern kontroll. Detta skedde från samtliga bolag
utom Trelleborgs energiförsäljning AB, varvid bolaget gavs i uppdrag att
återrapportera till kommunen senast i oktober 2018 .

Beredning
Återrapportering har nu skett från Trelleborgs energiförsäljning AB, vilket innebär
att samtliga bolag antagit riktlinjer som i allt väsentligt följer de av
kommunfullmäktige beslutade riktlinjerna för intern kontroll.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att godkänna återrapporteringen från Trelleborgs energiförsäljning AB.
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332 Samrådshandlingar gällande DP 240
Kyrkoköpinge 20:46 m fl i Trelleborgs kommun,
svarsdatum senast 2018-11-26
Dnr KS 2018/867

Ärendebeskrivning
Syftet med planförslaget är att förtäta en central del av Trelleborg och skapa en
blandad bebyggelse i området. Syftet är även att förstärka gaturummet längs
Engelbrektsgatan och möjliggöra för kompletterande bostadsbebyggelse med
möjlighet till centrumfunktioner i bottenplan utmed Engelbrektsgatan samt att
möjliggöra för skolverksamhet inom området. Den nya skolverksamheten ska
fungera tillsammans med nuvarande verksamhet i angränsande Pilevallsskolan.

Beredning
Förslag till yttrande:
Planen avser det område mellan Engelbrektsgatan i söder och Tallvägen i norr som
tidigare bland annat huserade paviljonger för finska, grekiska och danska
föreningen, vilka numera är rivna.
Bildningsnämnden har i enlighet med lokalförsörjningsplanen beställt en 8
avdelningsförskola hos servicenämnden som fattat beslut om projektering för
densamma. Förskolan ska ersätta tillfälliga förskoleplatser och platser som idag
inryms inom anpassade lägenhetsförskolor.
Tekniska nämnden har beställt en detaljplan för området som förutom ny förskola
också möjliggör utbyggnad av Pilevallsskolan för ny matsal och nytt kök samt
administrativa lokaler. Det sistnämnda behövs då köket och matsalen är
underdimensionerat.
Planen möjliggör även för nya bostäder och plats för blandade funktioner i
bottenvåningen.
Därutöver kommer skolgården att tillföras ett underjordiskt
vattenfördröjningsmagasin för att kunna hantera skyfall.
Inom planen utökas cykelbanor för att säkerställa en trafiksäker väg till skola och
förskola.
Kommunledningsförvaltningen vill tillstyrka denna detaljplan och menar att den
både bidrar till att säkerställa bostadsutbyggnaden, främjar lokalförsörjningen och
bidrar till att åtgärda de produktions och arbetsmiljöproblem som idag finns för
skolköksverksamheten.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att anta yttrandet och översända detsamma till samhällsbyggnadsnämnden.
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333 Remiss - Ansökan om spänningshöjning för
linje för en befintlig markledning från Östra till
Södra fördelningsstationen i Trelleborgs
kommun
Dnr KS 2018/836

Ärendebeskrivning
Energimarknadsinspektionen har inkommit med önskemål om yttrande över
remissunderlag gällande ansökan om spänningshöjning för linje för en befintlig
markledning i Trelleborgs kommun. Trelleborgs kommun har ansökt hos
Energimarknadsinspektionen (Ei) om tillstånd att bygga och använda en
kraftledning (nätkoncession för linje). Föreligger förslag till yttrande från
kommunstyrelsen.

Beredning
Bakgrund till remiss redovisas i bifogad tjänsteskrivelse.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter
till kommunstyrelsen gällande Trelleborgs kommuns yttrande över remissen i
egenskap av fastighetsägare.
Förslag till yttrande
Hänsyn har tagits till gällande planer när kabeln lades ner. Således finns inget att
erinra.
Gällande kommande ringvägsutbyggnad kan sträckningen komma att påverka
revidering av detaljplaner, men enligt samhällsbyggnadsförvaltningens
planavdelning är det för tidigt att ta ställning till eventuell påverkan.
Ledningen passerar nära en skola, men miljökonsekvensbeskrivningen redogör inte
för några risker för barn med anledning av spänningshöjningen. Trelleborgs
kommuns miljömålsprogram anger som målsättning att bevaka kunskapsläget
gällande elektromagnetisk strålnings påverkan på barn och unga. Frågan bör
således bevakas framgent.
Trelleborgs kommun i egenskap av fastighetsägare ställer sig positiva till ansökan.
Såsom framgår i miljökonsekvensbeskrivningen är spänningshöjningen nödvändig
för genomförandet av Trelleborgs kommuns utvecklingsplaner. Den är också av
stor betydelse för minskad miljöpåverkan från Trelleborgs Hamns verksamhet.
Spänningshöjningen behövs för att kunna fortsätta med arbetet att landansluta
färjorna när de ligger vid kaj. Dagens 10kV nät klarar inte aviserad effekt på ca 710 MVA.
Vidare, eftersom kabeln redan ligger i marken så blir det inget nytt intrång i
marken och med den nya spänningsnivån på 130kV kommer även magnetfältet
minska. Ytterligare aspekter som gör att Trelleborgs kommun som fastighetsägare
är positiv till ansökan.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att besvara remissen med föreslaget yttrande.
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334 Samråd: uppdaterad bevarandeplan för
Natura 2000-området Falsterbo-Foteviken
Dnr KS 2018/842

Ärendebeskrivning
För Natura 2000-området Falsterbohalvön finns en bevarandeplan för att säkra
skyddsvärda arter och livsmiljöer. Länsstyrelsen har reviderat bevarandeplanen för
Falsterbohalvön och sänt ut denna på remiss. Trelleborgs kommun ges möjlighet
att lämna synpunkter. Föreligger förslag till synpunkter från Trelleborgs kommun.

Beredning
Avdelningen för hållbar utveckling har i samverkan med
Samhällsbyggnadsförvaltningen tagit fram förslag till yttrande över förslaget.
Förslag till yttrande:
Bevarandeplanen ger en i stort heltäckande bild över flora och fauna inom
Falsterbohalvön. För att förbättra dokumentet skulle en beskrivning av de möjliga
effekterna av klimatförändringarna beskrivas under hotbilder. T.ex. en beskrivning
av om och hur detta kan komma att påverka Falsterbohalvöns flora och fauna.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att besvara remissen med att Trelleborgs kommun inte har något att erinra mot
föreslagen bevarandeplan.
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335 Samråd: uppdaterad bevarandeplan för
Natura 2000-området Falsterbohalvön
Dnr KS 2018/843

Ärendebeskrivning
För Natura 2000-området Falsterbohalvön finns en bevarandeplan för att säkra
skyddsvärda arter och livsmiljöer. Länsstyrelsen har reviderat bevarandeplanen för
Falsterbohalvön och sänt ut denna på remiss. Trelleborgs kommun ges möjlighet
att lämna synpunkter. Föreligger förslag till synpunkter från Trelleborgs kommun.

Beredning
Avdelningen för hållbar utveckling har i samverkan med
Samhällsbyggnadsförvaltningen tagit fram förslag till yttrande över förslaget.
Förslag till yttrande:
Bevarandeplanen ger en i stort heltäckande bild över flora och fauna inom
Falsterbohalvön. För att förbättra dokumentet skulle en beskrivning av de möjliga
effekterna av klimatförändringarna beskrivas under hotbilder. T.ex. en beskrivning
av om och hur detta kan komma att påverka Falsterbohalvöns flora och fauna.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att besvara remissen med att Trelleborgs kommun inte har något att erinra mot
föreslagen bevarandeplan.
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336 Remiss Kategorisering av cykelnätet
Dnr KS 2018/858

Ärendebeskrivning
Trafikverket har identifierat ett behov att utveckla en gemensam kategorisering av
cykelnätet för att skapa ett för cyklisterna tydligt och enhetligt cykelnät. Arbetet
har i ett tidigt skede tagit in synpunkter från ett tiotal kommuner genom kontakt
med Svensk Geoprocess och SKL och nu finns ett förslag framtaget. Remissen har
skickats till samtliga kommuner för svar senast 30 november. Föreligger förslag till
yttrande från Trelleborgs kommun.

Beredning
Bakgrund till remissen redovisas i bifogad tjänsteskrivelse.
Förslag till yttrande
Trelleborgs kommun ställer sig positiv till förslaget att ta fram en gemensam
kategorisering av cykelnätet. Det kommer att underlätta en nationell och regional
överblick över cykelnätet och det kan bli tydligare var t.ex. felande länkar finns.
Trelleborgs kommun ser positivt på att en övergripande standard tas fram, både för
trafikanter men också för ansvariga i den kommunala organisationen för att kunna
veta vad som förväntas av arbetet med utveckling av gång- och cykelvägar.
Standarden kan användas som måttstock vid skadeinventering och medför att det
blir enklare och mer enhetligt att räkna på underhållsskulder i trafiknätet.
Trelleborgs kommun ser positivt på att kategoriseringen av C-cykelled tas bort och
ersätts med tydligare benämningar för cykelstråk och turismcykelled.
Trelleborgs kommun vill framhäva att det är viktigt att cykelvägar som är både
turistleder och fungerar som viktiga cykelstråk främst ska kategoriseras som
cykelstråk. Exempelvis Sydkustleden är viktig både som turistled men också för
pendling med cykel och kan stärkas i denna funktion. En annan lösning för detta
skulle kunna vara att även en ”pendlingscykelled” införs som tydliggör cykelleder
som är särskilt viktiga för pendling.
Vid utpekande av ”turismcykelleder” är det betydelsefullt att det enkelt går att
utläsa var cykling sker separat från biltrafik och var det sker i blandtrafik. Detta är
särskilt viktigt där hastigheterna är höga.
Trelleborgs kommun ser svårigheter i att utifrån remissmaterialet bilda sig en
uppfattning om vad förslaget till kategorisering av cykelnätet och desskoppling till
vägstandard och enhetlighet innebär i praktiken. Det finns t.ex. en risk att reglera
standardkrav kopplat till cykelnätskategori eftersom förutsättningarna både rörande
den fysiska miljön och cyklisternas behov och anspråk är platsspecifika och
kontextberoende. Precis som regionala vägar kan skifta karaktär och vägsektion
beroende på om de löper genom landsbygd eller stadsbebyggelse, behöver det
finnas utrymme att utforma cykelnätet efter de förutsättningar som finns på den
enskilda platsen. Det hade varit positivt om det i remissunderlaget hade funnits ett
resonemang kring vad som är minsta gemensamma nämnaren för att ett cykelnät
ska uppfattas som tydligt och enhetligt.
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Trelleborgs kommun hade gärna sett ett resonemang utifrån tankarna i TRAST
(Trafik för en attraktiv stad), där en tydlig tankegång är att trafikanternas anspråk
behöver balanseras med andra parametrar.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att besvara remissen med föreslaget yttrande.
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337 Riktlinjer för bokslutsarbetet 2018
Dnr KS 2018/839

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen ska årligen upprätta en årsredovisning som ska lämnas över till
fullmäktige och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april 2019.

Beredning
Föreligger förslag till riktlinjer och tidplan för bokslutsarbetet för bokföringsår
2018.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att godkänna föreliggande riktlinjer och tidplan för bokslutsarbetet för bokföringsår
2018.
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338 Skrivelser och rapporter
Dnr KS 2018/1

Ärendebeskrivning
Föreligger skrivelser och rapporter inkomna till kommunstyrelsen från den 5
oktober till den 1 november 2018.
2018-10-05 Cirkulär 18:36 Sänkt premie för TGL-KL år 2019 - Sveriges
Kommuner och Landsting
2018-10-05 Protokoll 180920 - Trelleborgs Energiförsäljning AB
2018-10-08 Rapport bosättning 2018-08 - Arbetsmarknadsnämnden
2018-10-09 Meddelande om laga kraft DP Malörten 1 Samhällsbyggnadsnämnden
2018-10-10 Slutlig rapport - Servicenämndens avtalshantering och avtalstrohet Revisionen
2018-10-11 Trafiksäkerhet för skolelever Västra Ringvägen - Bildningsnämnden
2018-10-17 Rapport bosättning 2018-09-30 - Arbetsmarknadsnämnden
2018-10-17 Underrättelse om ansökan om förhandsbesked Östra Torp 5:16 Samhällsbyggnadsnämnden
2018-10-18 Beslut om ersättning för räddningstjänstkostnader enligt LSO Myndigheten för säkerhet och beredskap
2018-10-18 Beslut om retroaktiv avgiftskontroll - Bildningsnämnden
2018-10-19 Svar granskningsrapport om systematiskt kvalitetsarbete inom komvux
och samverkan med arbetsmarknadsnämnden - Bildningsnämnden
2018-10-19 Utvärdering Business Arena Stockholm
2018-10-23 Beslut naturreservat Dalköpingeån - Samhällsbyggnadsnämnden
2018-10-23 Beslut om sökt förhandsbesked Anderslöv 1:62 Samhällsbyggnadsnämnden
2018-10-23 Beslut om sökt förhandsbesked Torshög 1:12 Samhällsbyggnadsnämnden
2018-10-24 Cirkulär 18:40 Överenskommelse med samtliga fackliga
organisationer om vissa frågor om sommartid/vintertid - Sveriges Kommuner och
landsting
2018-10-24 Protokoll extra styrelsemöte 181015 - Trelleborgshem
2018-10-24 Protokoll 181018 - Trelleborgs Rådhus AB
2018-10-26 Samrådshandlingar DP 232 Profilen 11 - Samhällsbyggnadsnämnden
2018-10-26 Samrådshandlingar DP 242 Bollen 2 m.fl. Samhällsbyggnadsnämnden
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2018-10-26 Inbjudan till dialog om Regionala rådet 13 november - Länsstyrelsen
Skåne
2018-10-29 Cirkulär 18:39 Uppsägning på grund av personliga skäl, sjukdom,
Arbetsdomstolen 2018 nr. 56 - Sveriges Kommuner och Landsting
2018-10-29 Förordnade borgerlig vigselförrättare - Länsstyrelsen Skåne

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att notera informationen.
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339 Anmälda delegationsärenden
Dnr KS 2018/2

Ärendebeskrivning
Enligt kommunallag (2017:725) 6 kap. 37 § kan nämnd delegera till utskott, en
ledamot eller ersättare i nämnden och anställd i kommunen att fatta beslut på
nämndens vägnar. Enligt 6 kap 39 § får en nämnd uppdra åt ordföranden, eller en
annan ledamot som nämnden har utsett, att besluta på nämndens vägnar i ärenden
som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. De beslut som får
delegeras specificeras i nämndens delegationsordning.
Alla beslut som fattats med stöd av delegation ska redovisas på nästa nämndsmöte,
enligt kommunallagen 6 kap 40 §.
Föreligger anmälda delegationsärenden 5 oktober till 1 november 2018.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-24
§ 4 Zonta antivåldskampanj 2018, i enlighet med punkt 4.15 i
delegationsordningen
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-24
§ 6 Tillgänglighetspriset 2018
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-24
§ 3 Val av borgerliga vigselförrättare, yttrande till Länsstyrelsen.
Hållbarhetschef 2018-09-17 Deltagande i EU-finansierat utbildningsprogram
SUMP, i enlighet med punkt 8.10 i delegationsordningen.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att godkänna redovisningen av delegationsbeslut.

20 (28)

340 Förslag till bestämmelser om
omställningsstöd och pension för
förtroendevalda OPF-KL18
Dnr KS 2018/875

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2015-01-26 § 36 att anta OPF-KL (numera kallade
OPF-KL14), bestämmelser om omställningsförmåner och pension för
förtroendevalda.
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har nu tagit fram OPF-KL18 som ska
gälla för förtroendevalda som tidigare omfattats av OPF-KL14, eller som tillträder
vid valet 2018 och inte tidigare omfattats av PBF eller PRF-KL i kommunen,
landstinget/regionen eller kommunalförbundet.

Beredning
OPF-KL18 gäller, i likhet med OPF14, inte för förtroendevalda som avgått 201412-31 eller senare (eller tidigare avgått) med rätt till visstidspension, annan
egenpensionsförmån, avgångsersättning eller livränta. För dessa förtroendevalda
fortsätter PBF eller PRF-KL att gälla.
OPF-KL18 är utformat för tillämpning hos respektive kommun och
landsting/region. För att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna.
OPF-KL18 omfattar reviderade bestämmelser för förtroendevalda gällande
omställning, pension och familjeskydd. Utgångspunkten för OPF-KL18 har varit
OPF-KL (nedan kallat OPF-KL14), som antogs av SKL:s styrelse 20 oktober 2013.
I OPF-KL18 har delar om familjeskydd, samt till viss del möjlighet till aktiva
omställningsinsatser tillförts.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att föreslå Kommunfullmäktige besluta
att anta OPF-KL18.
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341 Tillämpningsanvisningar för OPF-KL och
PBF
Dnr KS 2018/877

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har antagit bestämmelser om omställnings- och
pensionsförmåner för förtroendevalda, OPF-KL (numera kallade OPF-KL14)
2015-01-26, § 36.
HR-avdelningen har tillsammans med KPA tagit fram tillämpningsanvisningar för
dessa bestämmelser.
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har därefter tagit fram nya bestämmelser
avseende omställningsförmåner och pension (OPF-KL18). I avvaktan på
klargörande från SKL om dessa påverkar tillämpningen av bestämmelserna bör
anvisningarna antagas.

Beredning
Tillämpningsanvisningarna reglerar aktiva omställningsinsatser, vilka kommunen
själv beslutar om, och de pensionsförmåner som gäller för förtroendevalda i
Trelleborgs kommun.
Pensionsförmånerna har tidigare beskrivits i kommunens pensionspolicy, men då
en ny sådan är under framtagande bör pensionsförmånerna för förtroendevalda
beskrivas i tillämpningsanvisningarna till pensionsbestämmelserna för
förtroendevalda.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta tillämpningsanvisningar för OPF-KL14 och PBF.
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342 Budget 2019-2021 med investeringsbudget
2019-2030
Dnr KS 2017/1225

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2018-10-24 att föreslå kommunfullmäktige besluta att
fastställa utdebiteringen av allmän kommunalskatt till 20,60 öre per skattekrona
under år 2019, samt att borgensavgiften för de kommunala bolagen, exklusive AB
Trelleborgshem och Östersjöterminalen, ska vara 0,5 procent.
Kommunstyrelsen beslutade 2018-10-24 att i övrigt återremittera Budget 20192021 med investeringsbudget 2019-2030 till kommunledningsförvaltningen.
Kommunallag 11 kap
Budgetens innehåll
5 § Kommuner och landsting ska varje år upprätta en budget för nästa kalenderår
(budgetår).
Budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna.
Undantag från andra stycket får göras
1. i den utsträckning som medel från en resultatutjämningsreserv tas i anspråk
enligt 14 §, eller
2. om det finns synnerliga skäl.
6 § I budgeten ska skattesatsen och anslagen anges. Av budgeten ska det vidare
framgå hur verksamheten ska finansieras och hur den ekonomiska ställningen
beräknas vara vid budgetårets slut. De finansiella mål som är av betydelse för en
god ekonomisk hushållning ska anges.
Budgeten ska även innehålla en plan för verksamheten under budgetåret. I planen
ska det anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk
hushållning.
Budgeten ska också innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år.
Budgetåret ska då alltid vara periodens första år. Planen ska innehålla sådana
finansiella mål som anges i första stycket.

Beredning
Förslag till budget 2019 och flerårsplan 2020-2021 bifogas ärendet.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta
att fastställa utdebiteringen av allmän kommunalskatt till 20,60 kronor per
skattekrona under år 2019,
att borgensavgiften för de kommunala bolagen, exklusive AB Trelleborgshem och
Östersjöterminalen, ska vara 0,5 procent,
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att fastställa den beräknade nyupplåningen till en låneram på 220 miljoner kronor
samt den beräknade omsättningen av befintliga lån till en låneram på 180 miljoner
kronor för år 2019, och att upplåningen verkställs utifrån aktuell
likviditetsplanering,
att fastställa de ovan redovisade Riktlinjerna för God ekonomisk hushållning för
åren 2019-2022,
att i övrigt utgå ifrån ovanstående förslag till Budget 2019 och Flerårsplan 20202021 samt
att uppdra åt nämnderna att återkomma till kommunfullmäktige med fastställda
verksamhetsplaner utifrån ovanstående beslut senast 2019-01-31.
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343 Kompensation löneöversyn
Dnr KS 2018/874

Ärendebeskrivning
Löneöversyn har genomförts för avtalsåret 2018 enligt beslut av Personalutskottet
(KSAU).
Medel för löneöversyn 2018 finns budgeterat centralt i kommunens
budgetmarginal för att fördelas till nämnderna med utfallet efter genomförd
löneöversyn.

Beredning
Beräkning av kompensation för löneöversyn redovisas i bifogad tjänsteskrivelse.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta
att fördela medel för utfallet av löneöversyn 2018 uppgående till totalt 22 721 tkr
för innevarande år till nämnderna i enlighet med ovanstående förslag till
fördelning,
att kompensationen för helårseffekten av 2018 års löneöversyn avseende
budgetåret 2019, med totalt 31 207 tkr enligt ovanstående förslag till fördelning,
skall beaktas i budgetarbetet för 2019 samt
att fördelningen för 2018 finansieras ur kommunfullmäktiges budgetmarginal.
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344 Utredning av förutsättningar att överföra
elnätsverksamheten i bolagsform
Dnr KS 2017/1136

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade i december 2017 att delrapport i ärendet
ska redovisas senast juni 2018.
Delrapport redovisades och godkändes av kommunstyrelsen 2018-06-18.
Konsultrapport Trelleborgs Elnät - Utredning om bolagisering inkom 2018-10-31.

Beredning
Ärendet redovisades vid arbetsutskottets sammanträde av VD Trelleborgs Rådhus
AB.
Ärendet har kompletteras med tjänsteskrivelse och förslag till bolagsordning i
kallelse till kommunstyrelsen.
Arbetsutskottet enades om att överlämna ärendet för beslut i kommunstyrelsen utan
eget ställningstagande av arbetsutskottet och att frågan diskuteras i partigrupperna
inför kommunstyrelsens sammanträde.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att
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345 Rådhuskoncernen
Dnr KS 2018/881

Beredning
Ärendet redovisades vid arbetsutskottets sammanträde av VD Trelleborgs Rådhus
AB.
Ärendet har kompletterats med tjänsteskrivelse i kallelse till kommunstyrelsen.
Arbetsutskottet enades om att överlämna ärendet för beslut i kommunstyrelsen utan
eget ställningstagande av arbetsutskottet och att frågan diskuteras i partigrupperna
inför kommunstyrelsens sammanträde.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att
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346 Styrelser och mandatperiod för kommunens
bolag
Dnr KS 2018/859

Ärendebeskrivning
I samband med ny mandatperiod efter valet 2018 så har två frågor gällande
kommunens bolag aktualiserats; mandatperiod för styrelserna respektive antalet
ledamöter och suppleanter i styrelserna.

Beredning
I bifogad tjänsteskrivelse redogörs för bakgrund och förslag till förändrad
mandatperiod till fyra år samt förändrat antal ledamöter och ersättare i respektive
bolagsstyrelse.
Arbetsutskottet enades om att överlämna ärendet för beslut i kommunstyrelsen utan
eget ställningstagande av arbetsutskottet och att frågan diskuteras i partigrupperna
inför kommunstyrelsens sammanträde.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att
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347 Utökad borgensram för Trelleborgs
Stadsnät AB
Dnr KS 2018/922

Ärendebeskrivning
Trelleborgs Stadsnät AB etablerades med första räkenskapsår 2012 i syfte att
arbeta för att invånare, företag och offentliga förvaltningar i Trelleborgs kommun i
såväl centralort som landsbygd ska ha tillgång till bredband om minst 100 mbit/s.
I ägardirektiv framgår tidplan för fiberutbyggnad. Verksamheten ska bedrivas
utifrån affärsmässiga grunder och långsiktig hållbara principer.
Sedan bolagets första räkenskapsår (2012) har investeringar verkställts om totalt ca
73 mkr i markanläggningar fiber. Merparten av investeringarna har finansierats via
lån i Kommuninvest med kommunal borgen. Hittills uppgår lånen till 41,5 mkr.

Beredning
Bolaget har redovisat för styrelsen en modell för att belysa den ekonomiska
utvecklingen för de kommande 30 åren (2018-2048), d v s över den tid som de
infrastrukturella investeringarna skall ge avkastning.
Bolaget har för att fortsätta planerad verksamhet behov av att uppta nya externa
lån. Styrelsen för Trelleborgs Stadsnät AB ansöker därför om utökad kommunal
borgen om ytterligare 25 mkr. Totalt kommer därmed den kommunala borgen
uppgå till 66,5 mkr.
Se vidare i bifogad tjänsteskrivelse samt styrelseprotokoll från Trelleborgs Stadsnät
AB.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta
att godkänna Trelleborgs Stadsnät AB ansökan om höjning av den kommunala
borgen om 25 mkr. Den totala kommunala borgen uppgår därmed till totalt 66,5
mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

