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Kommunstyrelsen

Plats och tid

Mötesdatum

Mötets diarienummer

2020-06-17

KS 2019/728

Parken, Rotundan kl. 13.00–15.00
Ajournering § 162 kl 14:10-14:15
Sammanträdet har genomförts så att samtliga deltagare genom ljud- och
bildöverföring i realtid och på lika villkor kunnat se och höra varandra.

Beslutande

Mikael Rubin (M), Ordförande
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)

Tjänstgörande ersättare

Ann Kajson Carlqvist (M), Tjänstgörande för Göran Gärtner (M)

Ersättare

Marianne Ohrlander (M), Deltagit på distans
Jan Isaksson (M), Deltagit på distans
Åke Svensson (KD), Deltagit på distans
Fredrik Karlsson (SD), Deltagit på distans
Fredrik Trulsson (SD), Deltagit på distans
Anna Holst (SD), Deltagit på distans
Sven Lindkvist (S), Deltagit på distans
Birgitta Lanér Sjöström (S), Deltagit på distans
Maria Wilhelms (MP), Deltagit på distans

Övriga

Fredrik Geijer, Kommundirektör, Kommunledningsförvaltningen
Eva-Lotta Kittel, Kommunsekreterare, Kommunledningsförvaltningen
Daniel Vagland, Kommunjurist, Kommunledningsförvaltningen
Bo Carlbark, Ekonomichef, Kommunledningsförvaltningen
Mari-Louise Kondrup, HR-chef, Kommunledingsförvaltningen, § 154
Sofia Bennet, Politisk sekreterare (M, KD)
Dan Paxer, Politisk sekreterare (S)
David Liljedal, Politisk sekreterare (C)
Peter Johnsson, IT-tekniker, Kommunledningsförvaltningen
Oliver Lazarevski, Filmproducent, Kultur-och fritidsförvaltningen
Alexander Hultgren, Arrangemangstekniker, Kultur- och
fritidsförvaltningen
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Kommunstyrelsen
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2020-06-17

KS 2019/728

Justeringens plats och tid

Kommunledningsförvaltningen onsdagen den 24 juni 2020

Paragrafer

152–154 och 156–171 (§ 159, § 161 förklaras omedelbart justerade)

Sekreterare
Eva-Lotta Kittel
Ordförande
Mikael Rubin (M)

Justerare

Erik Lundström (KD)

Helmuth Petersén (SD)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutande organ

Kommunstyrelsen

Datum då anslaget sätts upp

2020-06-25

Datum då anslaget tas ned

2020-07-16

Förvaringsplats

Kommunledningsförvaltningen

Underskrift
Eva-Lotta Kittel
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§ 152 Upprop
Sammanfattning
Kommunsekreteraren håller upprop.
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Utdragsbestyrkan

Protokoll

5 (31)

Kommunstyrelsen
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2020-06-17

KS 2019/728

§ 153 Fastställande av föredragningslista samt
justering av protokoll
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att utse Erik Lundström (KD) och Helmuth Petersén (SD) att, tillsammans
med ordföranden, justera kommunstyrelsens protokoll onsdagen den 24 juni 2020
på kommunledningsförvaltningen
att fastställa dagordningen enligt utsänt förslag.

Sammanfattning
Erik Lundström (KD) och Helmuth Petersén (SD) föreslås att tillsammans med
ordföranden justera kommunstyrelsens protokoll onsdagen den 24 juni 2020.

Justerares signaturer
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§ 154 Kommundirektören informerar
Dnr KS 2020/456

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att notera informationen.

Sammanfattning
HR-chefen informerar om


frisknärvaro/sjuktal (se bifogad presentation)

Kommundirektören informerar om








fängelse i Trelleborgs kommun - avsiktsförklaring har tecknats
med Kriminalvården - 300 arbetstillfällen - detaljplanearbete
pågår. Information till kommuninvånare med korrekt fakta viktigt.
det bevattningsförbud som från och med idag gäller i hela Trelleborgs
kommun. Orsaken är att våra vattenverk inte hinner producera dricksvatten
i samma utsträckning som det förbrukas.
utveckling av sydkustens hamnar (Ystad och Trelleborg) utifrån de två
kommunernas olika förutsättningar - gemensamt uppdrag med
kommundirektören i Ystad - förstudie - rapport till KSO
Covid-19:Folkhälsomyndighetens rekommendationer fortsätter att gälla.
Stängningen av socialförvaltningen fortsätter - flera verksamheter startar
upp efter sommaren (badhuset öppnar 18/8, skolorna startar, rådhusets
reception öppnar med mera). Gott om feriejobb, pandemilagret byggs upp,
tillsyn på restauranger, strandvärdar, gatupratare, vykort i brevlådan till
alla hushåll. Kontot belastat med 7 800 tkr, huvudsakligen kostnader för
kommunikation och inköp av skyddsutrustning. Kommundirektörens
veckobrev till personalen gör uppehåll.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

Protokoll

7 (31)

Kommunstyrelsen
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2020-06-17

KS 2019/728

§ 156 Visit Trelleborg återrapportering
Smygehuk
Dnr KS 2016/559

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna
återrapporteringen gällande hamnområdet i Smygehamn
att uppmana AB Visit Trelleborg att kommande återrapporteringar ska innehålla
nulägesinformation kring utvecklingsplan och pågående övriga aktiviteter.

Sammanfattning
AB Visit Trelleborg återrapporterar per kvartal 1/2020 att Detaljplan 258 varit på
samråd. Arbetet med att ta fram samrådsredogörelse tillsammans med
planbeskrivning och plankarta pågår. Tidigare framtagen lokaliseringsutredning
kompletteras till Länsstyrelsen. Dessutom är möte med länsstyrelsen planerat för
diskussion om planläggning av område B – öster om vägen till Köpmansmagasinet

Beslutsunderlag
Skrivelse Visit Trelleborg återrapportering Smygehuk 2020-04-09
Kommunstyrelsen beslut 2019-11-29 § 298 Återrapport utvecklingen av Smygehuk
Kommunstyrelsen beslut 2019-04-03 § 87 Utvecklingen av Smygehuk återrapportering

Beslutet skickas till
AB Visit Trelleborg

Justerares signaturer
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§ 157 Personuppgiftsincidenter till KS 2020
Dnr KS 2019/969

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisningen och lägga rapport om personuppgiftsincidenter till
handlingarna.

Sammanfattning
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.
Förvaltningen ska fortsatt arbeta för följsamhet till och medvetenhet om
dataskyddsförordningen och åtgärda fel och brister vid rapporterade incidenter för
att förhindra fler incidenter

Beslutsunderlag
I föreliggande rapport redovisas incidenter som är av ringa betydelse.
Bilagor: Rapport om personuppgiftsincidenter daterad 2020-04-20, 2020-05-04.
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§ 158 Samrådshandling till Översiktsplan för
Malmö
Dnr KS 2020/264

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta yttrandet som sitt eget och översända detsamma till Malmö stads
stadsbyggnadskontor.

Sammanfattning
Malmö stad har översänt översyn av den kommunala översiktsplanen till
Trelleborgs kommun för samråd.
Översiktsplanen sträcker sig cirka 20 år framåt i tiden, men innehåller även en
utblick mot Malmö som halvmiljonstad år 2050. Den nya översiktsplanen tar upp
möjliga utvecklingsområden för att rymma 160 000 fler Malmöbor.
Trelleborgs kommun framhåller i yttrandet vikten av ett stort och brett utbyte
gällande arbetstillfällen, kultur, utbildning, natur, turism mm. Det är vidare
väsentligt att det mellan och inom kommunerna finns en väl fungerande
infrastruktur för hållbara resor. Som en del i Malmö-Köpenhamnsregionen ser
Trelleborgs kommun positivt på framtida samarbeten och utveckling där båda
kommunerna kan komplettera varandra.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-15
Översyn av den kommunövergripande översiktsplanen, samrådsförslag från Malmö
Stad
Remissyttrande från samhällsbyggnadsförvaltingen

Beslutet skickas till
Stadsbyggnadskontoret i Malmö

Justerares signaturer
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§ 159 Budgetförslag 2021 Kommunstyrelsen
Dnr KS 2020/367

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna budgetförslaget och äskanden
att presentera preliminära effektmål i augusti och slutgiltigt fastställa mål och
aktiviteter i verksamhetsplan 2021 i december
att förklara beslutet omedelbart justerat.
Socialdemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Söderslättspartiet
deltar inte i beslutet.

Sammanfattning
Föreligger budgetförslag 2021-2023 Kommunstyrelsen.
Beredning framgår av bilaga. Ärendet behöver med hänsyn till budgetprocessens
tidplan beslutas med omedelbar justering vid kommunstyrelsens sammanträde.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-06-01

Beslutsgång
Lennart Höckert (S) anmäler att Socialdemokraterna inte deltar i beslutet.
Patrik Holmberg (C) anmäler att Centerpartiet inte deltar i beslutet.
Emil Samnegård (MP) anmäler att Miljöpartiet inte deltar i beslutet.
Henrik Silfverstolpe (L) anmäler att Liberalerna inte deltar i beslutet.
Christer Dahlberg (SÖS) anmäler att Söderslättspartiet inte deltar i beslutet.
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§ 160 Finansiell delårsrapport 1, 2020
Dnr KS 2020/364

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna rapporten.

Sammanfattning
I kommunens finanspolicy anges att uppföljning ska ske tre gånger per år, i
samband med delårsrapporter 1 och 2 samt årsrapport. Delårsrapport 1 redovisas
för kommunstyrelsen, delårsrapport 2 samt årsrapport i samband med
Årsredovisningen redovisas till kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

Rapporten består av tre delrapporter:
1. Kommunkoncernens låneskuld per 2020-03-31.
2. Kommunens låneskuld per 2020-03-31.
3. Likviditetssituation per 2020-03-31
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§ 161 Remiss, Promemorian En översyn av
regleringen för tjänstepensionsföretag
Dnr KS 2020/371

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att ställa sig positiv till promemorian och har inget i övrigt att erinra mot
promemorian
att förklara punkten omedelbart justerad.

Sammanfattning
En översyn av regleringen för tjänstepensionsföretag med förslag till förändringar
inom lagstiftningen from 2020-12-01.

Beslutsunderlag
Underlaget är en remiss promemoria avseende reglering för tjänstepensionsföretag.

Beslutet skickas till
Finansdepartementet
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§ 162 Omläggning av skolbussar till linjetrafik
Dnr KS 2020/392

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att notera lämnad information.
att avsätta 140 000 kr för finansiering av utredningen
att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att fortsätta utreda möjligheterna med
omläggning av skolskjuts till linjetrafik.

Sammanfattning
Den 18 december 2019 beslutade Kommunstyrelsen att skicka ett yttrande till
Skånetrafiken om prioritering för de fortsatte diskussionen i kommundialogen med
Skånetrafiken.
Trelleborgs kommun är beredd göra en satsning på kollektivtrafiken genom att
erbjuda alla som går i grundskola och gymnasieskola en Skolbiljett under
förutsättningar att Skånetrafiken kan ersätta nuvarande skolbussverksamhet med
linjetrafik. En omläggning av skolbussar till linjetrafik skapar större möjlighet för
fler invånare, framförallt på landsbygden, att använda kollektivtrafik.
Skånetrafiken avropade Trivector för att utreda en möjlig omläggning av
skolbussverksamheten till linjetrafik. Utredningen påbörjades under våren 2020.
Utredningen beräknas kosta Trelleborgs kommun 140 000 kr.
Utredningen planeras vara klar till juni 2020.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-11
Kommunfullmäktige (2019-12-16 KF §268)
Kommunstyrelsen (2019-12-18 KS §336)
Minnesanteckningar 200124
Uppdragsbeskrivning ”Samordning mellan linjetrafik och skolskjuts Trelleborg”

Yrkande
Henrik Silfverstolpe (L) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att avslå att-sats två och tre i beslutsförslaget.
Lennart Höckert (S), Christer Dahlberg (SÖS) och Emil Samnegård (MP)
instämmer i Henrik Silfverstolpes (L) yrkande.
Mikael Rubin (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med liggande
förslag.
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Catharina Blixen-Finecke (M) instämmer i Mikael Rubins (M) yrkande.

Beslutsgång
Mötet ajourneras kl 14:10-14:15
Ordföranden ställer de båda beslutsförslagen mot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enighet med Mikael Rubins (M) yrkande.
Omröstning begärs och ska genomföras.

Omröstning
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:
Ja för Mikael Rubins (M) m fl yrkande
Nej för Henrik Silfverstolpes (L) m fl yrkande
Vid omröstning genom upprop lämnas åtta (8) ja-röster av
Ann Kajson Carlqvist (M), Catharina von Blixen Finecke (M), Erik Lundström
(KD), Helmuth Petersén (SD), Anita Persson (SD), Mathias Andersson (SD),
Bengt Andersson (SD) och Mikael Rubin (M).
samt sju (7) nej-röster av
Henrik Silfverstolpe (L), Christer Dahlberg (SÖS), Lennart Höckert (S), Anna
Nordstrandh (S), Veronica Larsson (S), Patrik Holmberg (C) och Emil Samnegård
(MP).
Kommunstyrelsen beslutar därmed i enlighet med Mikael Rubins (M) m fl
yrkande.

Reservation
Henrik Silfverstolpe (L), Christer Dahlberg (SÖS) och Emil Samnegård (MP)
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Lennart Höckert (S) anmäler skriftlig reservation och lämnar följande
reservationsskrivelse:
"Frågan om skolbussar i Trelleborgs kommun har varit uppe till diskussion under
ett antal gånger sedan förra året. Vi uppfattar att det finns här ett försök till att
kringgå det av kommunfullmäktige fattade beslutet om att bibehålla den
skolbussverksamhet som vi har i kommunen.
Då vi fortsatt står bakom medborgarnas önskemål om skolbussverksamhet i den
form som den bedrivs idag samt det demokratiskt fattade beslutet i
kommunfullmäktige yrkade vi på ett bifall till att-sats 1 och avslag till följande attsatser 2 och 3."
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Beslutet skickas till
Avdelningen för tillväxt
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§ 163 Initiativärende (S) "Stärkt arbete mot
mäns våld mot kvinnor"
Dnr KS 2020/380

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till kommundirektören att undersöka hur väl kommunens roll i
samverkansgruppen fungerar och återkomma till kommunstyrelsen med besked om
detta
att i övrigt godkänna sammanställningen över socialdemokraternas ställda frågor
kring ”Stärkt arbete mot mäns våld mot kvinnor”
att byta namn på initiativärendet till "Stärkt arbete mot våld i nära relationer".

Sammanfattning
Socialdemokratiska gruppen i Kommunstyrelsen har inkommit med ett
initiativärende angående att stärka arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Detta med
anledning att den sociala distanseringen och isoleringen under Coronapandemin
ökar, som då resulterar i att många våldsutsatta kvinnor blir fast i hemmet med
våldsamma män. Socialdemokraterna yrkar på att kommundirektören ges i uppdrag
att till Kommunstyrelsen överlämna en sammanställning av svar på ställda frågor.
Sammanställningen redovisas i bilaga.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-19
Initiativärende från socialdemokraterna 2020-05-06 ”Stärkt arbete mot mäns våld
mot kvinnor”

Yrkande
Lennart Höckert (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till kommundirektören att undersöka hur väl kommunens roll i
samverkansgruppen fungerar och återkomma till kommunstyrelsen med besked om
detta.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Lennart Höckerts (S) yrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med detta.
Mötet enas också om att byta namn på initiativärendet till "Stärkt arbete mot våld i
nära relationer".
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Beslutet skickas till
Socialdemokraterna
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§ 164 Initiativärende (S) Ljusshow som
alternativ till fyrverkerier
Dnr KS 2020/221

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet till kommunledningsförvaltningen för komplettering med
fler alternativ gällande tid och pris.

Sammanfattning
Nyårsfirandet för kommuninvånarna kan erbjudas genom en 20 minuter lång ljudoch ljusshow projicerat mot vattentornet i Trelleborg. Det är troligtvis inte möjligt
att genomföra en lasershow då det finns svårigheter i att få tillstånd till detta pga
sjöfarten och flygtrafiken.
Prisindikation har inhämtats för en konstnärlig ljud- och ljusshow innehållande
planering och produktion i samverkan med beställaren. I priset ingår även ljud-,
ljus- och övrig teknik samt extern kompetens:
Alternativ 1: En föreställning på nyårsafton; 750.000 kr
Alternativ 2: En förställning på nyårsafton, samt tre efterföljande dagar då showen
visas i en återkommande loop; 1.000.000 kr.
För inköp av ljusshowen kommer regelrätt förenklad upphandling enligt LOU att
behöva genomföras.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-06-01
Kommunstyrelsen 2020-03-05 §56 Initiativärende (S) Ljusshow som alternativ till
fyrverkeri
Initiativärende socialdemokraterna 2020-03-05 Ljusshow som alternativ till
fyrverkeri

Beslutsgång
Mötet enas om att återremittera ärendet till kommunledningsförvaltningen för
komplettering med fler alternativ gällande tid och pris.
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§ 165 Skrivelser och rapporter
Dnr KS 2020/449

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att notera informationen.

Sammanfattning
På kommunstyrelsens sammanträde 2020-06-17 redovisas skrivelser och rapporter
för perioden 27 maj - 16 juni 2020
2020-06-05 Dispens från strandskydd för uppsamling av tång i forskningssyfte på
Väster Jär 2:200 (beslut SBN 2020-06-02 § 195)
2020-06-08 Dispens från strandskydd för borttagning av brunnar i strandkant på
Smyge s:1 m.fl. Smygehamn (beslut SBN 2020-06-02 § 168)
2020-06-08 Underrättelse om att Ändring av detaljplan för Stadsplan A 172 Kv.
Nordstjärnan i Trelleborgs kommun, Skåne län har vunnit laga kraft den 26 maj
2020
2020-06-08 Dispens från strandskydd för uppförande av ett Attefallshus på
Maglarp 7:18 (beslut SBN 2020-06-02 § 167)
2020-06-10 Rapport bosättning maj 2020 (beslut AMN 2020-06-08 § 83)
2020-06-12 Yttrande till Skolinspektionen, 2020-05-14 (BIN 2020/1382)
2020-06-12 Protokoll från årsstämma 2020, Segeåns Vattendragsförbund och
Vattenråd

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

Protokoll

20 (31)

Kommunstyrelsen
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2020-06-17

KS 2019/728

§ 166 Anmälda delegationsbelsut
Dnr KS 2020/450

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisningen av delegationsbeslut.

Sammanfattning
Enligt kommunallag (2017:725) 6 kap. 37 § kan nämnd delegera till utskott, en
ledamot eller ersättare i nämnden och anställd i kommunen att fatta beslut på
nämndens vägnar. Enligt 6 kap 39 § får en nämnd uppdra åt ordföranden, eller en
annan ledamot som nämnden har utsett, att besluta på nämndens vägnar i ärenden
som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. De beslut som får
delegeras specificeras i nämndens delegationsordning.
Alla beslut som fattats med stöd av delegation ska redovisas på nästa nämndsmöte,
enligt kommunallagen 6 kap 40 §.
Redovisas anmälda delegationsärenden 27 maj - 16 juni 2020

Kommunstyrelsens arbetsutskott:
2020-06-04 §185 pris för Civilkurage (delegationsordningen 4.16)
Upphandlingsärenden
2020-05-01- 2020-05-31 (delegationsordningen 11.1 samt 11.2)
Kommundirektören
2020-06-17 Beslut om bidrag samverkan mot brott (delegationsordningen 4:14)
Ekonomichefen
2020-05-27 Beslut om borgensavgift Trelleborgshem (delegationsordningen 4:13)
2020-06-15 Beslut om internlimit för Trelleborgs Elnät AB (delegationsordningen
4:14)
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§ 167 Motion, Användandet av fyrverkerier i
Trelleborgs kommun.
Dnr KS 2020/158

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet till kommunledningsförvaltningen för samordning
med initiativärende i samma fråga.

Sammanfattning
Helmuth Petersén (SD) yrkar i motion till kommunfullmäktige 2020-02-12 att utse
2-3 platser i staden Trelleborg som ligger lite avskilt samt att utse en plats i var och
en av våra byar som även dessa skall ligga lite avskilt för att tillåta fyrverkerier att
pågå mellan 23.45-00.15, all övrig tid skall det råda totalförbud mot alla typer av
fyrverkerier och undersöka möjligheten för kommunen att anordna ett tyst
fyrverkeri alternativt en lasershow vid 12-slaget.
I lokala ordningsföreskrifter för Trelleborgs kommun, antagna av
kommunfullmäktige 2011-12-19, anges att 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.
Kommunstyrelsen beslutade 2020-03-05 att Trelleborgs kommun skriver under
gemensam skrivelse om totalförbud för privatpersoner att använda fyrverkerier.
Den gemensamma skrivelsen är ett initiativ från kommunstyrelsen i Södertälje och
ska sändas till regeringskansliet.
En föreskrift som begränsar användning av fyrverkerier till vissa områden
förutsätter att risken för att människors hälsa och egendom skadas är mera påtaglig
där förbud inrättas. I Trelleborg är fyrverkerier förbjudna på sjukhusområdet.
Andra kommuner har fått igenom förbud på vissa andra platser men ett förbud av
den omfattning motionen föreslår bedöms inte ligga inom ramen för vad en
kommun kan besluta genom lokala föreskrifter. Förvaltningsrätten har vid flera
tillfällen avslagit liknande kommunala beslut med hänvisning till att ett sådant
förbud innebär alltför stor inskränkning i den enskildes frihet.
I tio näraliggande kommuner har de flesta i sina lokala ordningsföreskrifter angett
att fyrverkerier kan användas utan tillstånd kl. 18-02, undantaget är Vellinge som
anger kl. 23-01.
Länsstyrelsen i Skåne län känner inte till någon kommun som har kortare
tidsintervall än två timmar och har inte hanterat någon lokal ordningsföreskrift som
angett snävare tidsintervall än kl. 23-01.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

Protokoll

22 (31)

Kommunstyrelsen
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2020-06-17

KS 2019/728

Kommunstyrelsens beslut om att skriva under gemensam skrivelse om totalförbud
för privatpersoner att använda fyrverkerier indikerar en viljeinriktning om att
begränsa tiden för användande av fyrverkerier utan tillstånd från Polisen.
I initiativärende till kommunstyrelsen föreslår Socialdemokraterna att ge
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på publika
ljus/lasershower i samband med nyårsfirande och återkomma med ett
beslutsunderlag till Kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen ställde sig bakom förslaget vid beslut 2020-03-05. Ärendet
håller på att beredas och är beslutsplanerat till kommunstyrelsens sammanträde den
17 juni.
Då förslaget i motionen och i initiativärendet är snarlika är det lämpligt att dessa
behandlas samtidigt.
Kommunledningsförvaltningens föreslår att lokala ordningsföreskrifterna revideras
avseende tid för användande av fyrverkerier utan tillstånd från Polisen men inte
avseende att endast tillåta fyrverkerier på vissa platser. Yrkandet att anordna ett
tyst fyrverkeri alternativt en lasershow vid 12-slaget föreslås hanteras i samma
ärende som initiativärende om publika ljus/lasershower i samband med
nyårsfirande.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-06-01
Motion från Sverigedemokraterna gällande användandet av fyrverkerier i
Trelleborgs kommun.

Beslutsgång
Mötet enas om att återremittera ärendet till kommunledningsförvaltningen för
samordning med initiativärende i samma fråga.

Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen
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§ 168 Äskande av medel - kajrenovering Skåre
hamn
Dnr KS 2020/353

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta
att bevilja tekniska servicenämndens begäran om investeringsanslag på 14,2 mnkr
för att under 2020 förstärka kajerna i Skåre hamn
att kapitaltjänstkostnaderna ska belasta AB Visit Trelleborg.

Sammanfattning
Tekniska servicenämnden (§ 45/2020) har inkommit med en begäran om
investeringsanslag på 14,2 mnkr för att under 2020 förstärka kajerna i Skåre hamn.
Bakgrunden till begäran är att statusen på kajerna innebär ett behov av att förstärka
konstruktionen och därmed förlänga livslängden.
Det kan konstateras att det numera är AB Visit Trelleborg (Visit) som har ansvaret
för drift, skötsel och utveckling av kommunens småbåtshamnar. Då kommunen
fortsatt äger dessa hamnar är det emellertid teknisk servicenämnd som ansvarar för
anläggningarna. Av detta skäl kommer nu aktuell begäran från denna nämnd.
Om investeringen genomförs kommer de årliga kostnaderna (ränta och
avskrivningar) att öka med 667 tkr, det vill säga den ersättning som Visit ska
erlägga ökar med detta belopp. I det nya upplägget är inte tanken att det är
kommunen som ska svara för dylika tillskott. Istället behöver kostnadsökningen
finansieras inom Visits egen ekonomi eller via koncernbidrag inom
Rådhuskoncernen. Det är av stor vikt att dessa förutsättningar beaktas och att det
finns en tydlig reglering av ansvarsförhållandet mellan teknisk servicenämnd och
Visit, inklusive överenskommelse om aktuell nivå på den årliga ersättningen.
Kommunledningsförvaltningens uppfattning är dock att investeringarna i Skåre
hamn inte bör behandlas som ett separat ärende. Istället bör frågan hanteras i den
ordinarie budgetprocessen avseende budget 2021. Därmed kan projektet på ett
bättre sätt vägas mot andra investeringsbehov. Förutsättningarna att avväga de
totala investeringsbehoven gentemot kommunens finansieringsutrymme bör därtill
förbättras.

Beslutsunderlag
Tekniska serviceförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-03-27
Tekniska servicenämndens protokoll, 2020-04-15
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-05-06
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Yrkande
Mikael Rubin (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att föreslå
kommunfullmäktige besluta
att bevilja tekniska servicenämndens begäran om investeringsanslag på 14,2 mnkr
för att under 2020 förstärka kajerna i Skåre hamn
att kapitaltjänstkostnaderna ska belasta AB Visit Trelleborg.
Emil Samnegård (MP) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet till tekniska servicenämnden att återkomma med prisbild
för en klimatanpassad och hållbar åtgärd av kajen, samt redogöra för dialogen som
gjorts med skåres byalag, och om sådan inte är gjord, genomföra en sådan och
redogöra för den.
Patrik Holmberg (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att föreslå
kommunfullmäktige besluta
i enlighet med liggande förslag.
Henrik Silfverstolpe yrkar att kommunstyrelsen beslutar att föreslå
kommunfullmäktige besluta
att bevilja tekniska servicenämndens begäran om investeringsanslag på 14,2 mnkr
för att under 2020 förstärka kajerna i Skåre hamn
att kapitaltjänstkostnaderna ska belasta AB Visit Trelleborg som kompenseras med
motsvarande medel.

Beslutsgång
Ordföranden ställer först Emil Samnegårds (MP) återremissyrkande mot att
beslutet ska avgöras idag och finner att kommunstyrelsen beslutar att beslutet ska
avgöras idag.
Omröstning (1) begärs och ska genomföras.
Kommunstyrelsen beslutar efter omröstning att ärendet ska avgöras idag.
Ordföranden ställer därefter Mikael Rubins (M) yrkande mot Henrik Silfverstolpes
(L) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Mikael Rubins
(M) yrkande.
Slutligen ställer ordföranden Mikael Rubins (M) yrkande mot Patrik Holmbergs
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Mikael Rubins
(M) yrkande.
Omröstning (2) begärs och ska genomföras.
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Omröstning
Omröstning 1
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning i omröstningen om ärendet
ska avgöras idag:
Ja för Mikael Rubins (M) med fleras yrkanden där ärendet avgörs idag
Nej för Emil Samnegårds (MP) återremissyrkande
Vid omröstning genom upprop lämnas nio (9) ja-röster av
Ann Kajson Carlqvist (M), Catharina von Blixen Finecke (M), Erik Lundström
(KD), Helmuth Petersén (SD), Anita Persson (SD), Mathias Andersson (SD),
Bengt Andersson (SD), Henrik Silfverstolpe (L) och Mikael Rubin (M).
samt tre (3) nej-röster av
Christer Dahlberg (SÖS), Patrik Holmberg (C) och Emil Samnegård (MP).
Tre (3) ledamöter avstår från att rösta
Lennart Höckert (S), Anna Nordstrandh (S) och Veronica Larsson (S)
Kommunstyrelsen beslutar därmed att ärendet ska avgöras idag.
Omröstning 2
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:
Ja för Mikael Rubins (M) yrkande
Nej för Patrik Holmbergs (C) yrkande
Vid omröstning genom upprop lämnas åtta (8) ja-röster av
Ann Kajson Carlqvist (M), Catharina von Blixen Finecke (M), Erik Lundström
(KD), Helmuth Petersén (SD), Anita Persson (SD), Mathias Andersson (SD),
Bengt Andersson (SD), och Mikael Rubin (M).
samt sex (6) nej-röster av
Henrik Silfverstolpe (L), Christer Dahlberg (SÖS), Lennart Höckert (S), Anna
Nordstrandh (S), Veronica Larsson (S) och Patrik Holmberg (C).
En (1) ledamot avstår från att rösta
Emil Samnegård (MP)
Kommunstyrelsen beslutar därmed i enlighet med Mikael Rubins (M) yrkande.

Reservation
Emil Samnegård (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Patrik Holmberg (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
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Socialdemokraterna (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Beslutet skickas till
Teknisk servicenämnd
AB Visit Trelleborg
Kommunledningsförvaltningen, kvalitet- och resursutveckling
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§ 169 Ändring av plan- och bygglovstaxa
Dnr KS 2019/758

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta
att ändra taxan avseende avgift för tillfälligt nyttjande av digital geografisk
information till att utanför tätort och sammanhållen bebyggelse använda
detaljtäthetsfaktor 0,3
att ärendet inför beslut i kommunfullmäktige ska kompletteras med datum för när
den nya taxan börjar gälla.

Sammanfattning
I Samhällsbyggnadsnämndens taxa för plan- och bygglov tabell 25 ”Avgift för
tillfälligt nyttjande av digital geografisk information” framgår det att kostnaden för
geografisk information är lika i tätort som på åkermark. Ur ett medborgar- och
företagsperspektiv är det inte rimligt att kostnaden är lika, när den totala
geografiska informationen skiljer sig avsevärt.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att en
detaljtäthetsfaktor på 0,3 ska användas utanför tätort och sammanhållen
bebyggelse.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-08
Samhällsbyggnadsnämnden - Beslut - 2020-04-14
Samhällsbyggnadsförvaltningen - Tjänsteskrivelse - 2020-03-31

Beslutsgång
Mötet enas om att ärendet inför beslut i kommunfullmäktige ska kompletteras med
datum för när den nya taxan börjar gälla.

Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
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§ 170 Projektplan och begäran om medel för
arbetet med en ny trafikplan
Dnr KS 2018/781

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta
att i likhet med kommunstyrelsens beslut från februari 2020 uppmana
samhällsbyggnadsnämnden att vidare bearbeta befintligt underlag och framtagande
av förslag till ny Trafikstrategi/-plan för beslut i kommunfullmäktige.
att vad gäller begäran att för år 2021 erhålla 400 tkr till projektet samt resurser till
en tjänst som trafikplanerare får samhällsbyggnadsnämnden återkomma i ordinarie
budgetprocess.

Sammanfattning
Teknisk servicenämnd har tidigare ansvarat för arbetet med att ta fram en ny
trafikstrategi. Under 2019 har emellertid ansvaret för de strategiska trafikfrågorna
överförts till samhällsbyggnadsnämnden. I februari 2020 beslutade
kommunstyrelsen att uppmana samhällsbyggnadsnämnden att fortsätta arbetet med
framtagande av ny trafikstrategi.
Samhällsbyggnadsnämnden har i april beslutat att godkänna en projektplan
avseende arbetet med en ny trafikplan. Tanken är att trafikplanen ska ersätta
samtliga nuvarande trafikstrategiska dokument. Av nämndens beslut framgår att en
förutsättning för genomförandet är att nämnden år 2021 erhåller 400 tkr till
projektet samt att medel till en ny tjänst som trafikplanerare ingår i nämndens
budgetram för 2021.
Då samhällsbyggnadsnämndens begäran om resursförstärkning avser år 2021 är
kommunledningsförvaltningen uppfattning att frågan om tillskott bör behandlas i
ordinarie budgetprocess. Nämnden kan därför vid behov återkomma med
motsvarande äskanden i denna process.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2020-02-05, § 15
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-25
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2020-04-14, § 137
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-13 (denna skrivelse)

Yrkande
Patrik Holmberg (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar föreslå
kommunfullmäktige besluta
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att bifalla samhällsbyggnadsnämndens yrkande och därmed avslå liggande
beslutsförslag.
Mikael Rubin (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige
besluta
i enlighet med liggande förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer de båda beslutsförslagen mot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Mikael Rubins (M) yrkande.
Omröstning begärs och ska genomföras.

Omröstning
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:
Ja för Mikael Rubins (M) yrkande
Nej för Patrik Holmbergs (C) yrkande
Vid omröstning genom upprop lämnas 11 (elva) ja-röster av
Ann Kajson Carlqvist (M), Catharina von Blixen Finecke (M), Erik Lundström
(KD), Helmuth Petersén (SD), Anita Persson (SD), Mathias Andersson (SD),
Bengt Andersson (SD), Lennart Höckert (C), Anna Nordstrand (S), Veronica
Larsson (S) och Mikael Rubin (M).
samt fyra (4) nej-röster av
Henrik Silfverstolpe (L), Christer Dahlberg (SÖS), Patrik Holmberg (C) och Emil
Samnegård (MP).
Kommunstyrelsen beslutar därmed i enlighet med Mikael Rubins (M) yrkande.

Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunledningsförvaltningen, Kvalitet och resursutveckling
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§ 171 Utbytesplan för skolbussar
Dnr KS 2019/888

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet till bildningsförvaltningen för komplettering med moderna
bussar samt uppgift om driftskostnad.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige behandlade i december 2019 ett ärende om
skolbussverksamheten. Beslutet innebär att verksamheten framgent ska bedrivas i
kommunal regi. Bildningsnämnden fick samtidigt i uppdrag att se över
tillgänglighetsanpassning av bussar och hållplatser. Därtill skulle nämnden
återkomma till fullmäktige med ett ärende innehållande en utbytesplan avseende
skolbussarna samt en genomgång av förutsättningarna för att äga, leasa eller hyra
bussarna. Även miljökraven på bussarna skulle inkluderas.
Bildningsnämnden har i april behandlat ett ärende gällande ovanstående.
Nämndens beslut innebär att kommunen även fortsättningsvis ska äga bussarna, tio
till antalet. Utbytet av skolbussarna ska ske med en buss per år med start år 2021.
Nyanskaffningen kommer, enligt bildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, innebära
att kommunens linje vad gäller fossilbränslefria transporter följs.
När det gäller tillgänglighetsanpassning framförs i bildningsförvaltningens
skrivelse att nuvarande förhållande att två bussar är utrustade med lift anses
lämpligt även i fortsättningen. Vidare framförs att det inte bedöms rimligt att
tillgänglighetsanpassa samtliga hållplatser. Bildningsnämnden beslut inkluderar
förslag att nämndens investeringsram ska utökas från 2021 till följd av inköp av
skolbussar samt att kompensation ska erhållas i driftramen för ökade kostnader.
Kommunledningsförvaltningens bedömning är att föreslagen utbytesplan är rimlig.
Dock bör fullmäktige endast ta ställning till denna plan som en inriktning. Skälet är
att förutsättningarna kan ändras, bl.a. pågår en utredning om linjetrafik i någon
omfattning kan ersätta skolskjutsverksamheten Bildningsnämnden bör därför ha
möjlighet att anpassa skolskjutsverksamheten till aktuella förutsättningar. När det
gäller ägandet av bussarna finner inte kommunledningsförvaltningen skäl att
invända mot nämndens beslutsförslag.
Avslutningsvis är kommunledningsförvaltningens uppfattning att fullmäktige inte i
nuläget bör ta ställning till framtida ökning av bildningsnämndens investeringsram
eller kompensation för ökade driftkostnader. Dessa frågor bör hanteras i ordinarie
budgetprocess.
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Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2019-12-16 §268
Bildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-04-08, inklusive Business case
2020-04-03
Bildningsnämndens beslut 2020-04-15 §57
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-11

Yrkande
Mikael Rubin (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att ärendet återremitteras till bildningsförvaltningen för komplettering med
moderna bussar samt uppgift om driftskostnad.
Patrik Holmberg (C) yrkar att kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige
besluta
i enlighet med liggande förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Mikael Rubins (M) yrkande.
Omröstning begärs och ska genomföras.

Omröstning
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:
Ja för Mikael Rubins (M) yrkande
Nej för Patrik Holmbergs (C) yrkande
Vid omröstning genom upprop lämnas åtta (8) ja-röster av
Ann Kajson Carlqvist (M), Catharina von Blixen Finecke (M), Erik Lundström
(KD), Helmuth Petersén (SD), Anita Persson (SD), Mathias Andersson (SD),
Bengt Andersson (SD) och Mikael Rubin (M).
samt sju (7) nej-röster av
Henrik Silfverstolpe (L), Christer Dahlberg (SÖS), Lennart Höckert (S), Anna
Nordstrandh (S), Veronica Larsson (S), Patrik Holmberg (C) och Emil Samnegård
(MP).
Kommunstyrelsen beslutar därmed i enlighet med Mikael Rubins (M) yrkande.

Beslutet skickas till
Bildningsnämnden
Kommunledningsförvaltningen, Kvalitet och resursutveckling
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