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Kommunstyrelsen
Datum

Diarienummer

2018-09-28

KS 2018/31

Tid

Onsdagen den 3 oktober 2018 klockan 13.00

Plats

Sessionssalen

Ärenden
Nr

Ärende

Föredragande

265

Upprop

266

Fastställande av föredragningslista samt justering av
protokoll

267

Föredragning uppföljning kring ärende Slutgiltig
granskningsrapport kommunens finansförvaltning

268

Granskningsrapport strategisk kompetensförsörjning

269

Informationsärende: Granskning av socialnämndens
ekonomistyrning och åtgärder för att nå en budget i
balans

270

Rutin för kommunens deltagande för bolag och
föreningars årsstämmor

271

Riktlinjer för ärendehantering

272

Anslutning till Covenant of Mayors for Climate and
Energy

273

Redovisning av representation, kurser och
konferenser för juli och augusti 2018

274

Medborgarförslag - Utsmycka Maglarpsrondellen

275

Medborgarförslag - Stadsbuss 1 till Albäcksskogen
förlängs

276

Medborgarförslag om publicerad redovisning av
medborgarförslag

277

Förfrågan om köp av Trollabacken - Minnesberg

278

Utköp av IT-utrustning

279

Delårsrapport 2 2018 Kommunstyrelsen

280

Skrivelser och rapporter 13 juli-2 augusti 2018

281

Skrivelser och rapporter 3-30 augusti 2018

282

Anmälda delegationsärenden 13 juli-2 augusti 2018

283

Anmälda delegationsärenden 3-30 augusti 2018

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

284

Sammanträdestider 2019

285

Bolagsstyrning i Trelleborgs kommun

286

Bestämmelser om ekonomiska förmåner till
förtroendevalda i Trelleborgs kommun med
tillämpningsanvisningar

287

Önskemål från arvodesberedningen - revidering av
de kommunala bolagens ägardirektiv

288

Motion Parkeringshus med Victoriasalongen

289

Medborgarförslag 2013 - Fristadsförfattare – för
demokrati och kultur

290

Redovisning av medborgarförslag som ej beretts
färdigt, hösten 2018

291

Redovisning av motioner som ej beretts färdigt,
hösten 2018

292

Redovisning partistöd för 2017

293

Projektplan och budget för Västra Sjöstaden

294

Åtgärdsplaner för budget i balans, delårsrapport 1

295

Finansiell rapport delår 2

296

Policy för informationssäkerhet

297

Socialnämnden om avgift avseende e-cigaretter

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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265 Upprop
Ärendebeskrivning
Kommunsekreteraren genomför upprop
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266 Fastställande av föredragningslista samt
justering av protokoll
Ärendebeskrivning
Mikael Rubin (M) och Bertil Larsson (SÖS) föreslås jämte ordföranden justera
kommunstyrelsens protokoll onsdagen den 11 oktober 2018 på
kommunledningsförvaltningen.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att kommunstyrelsens protokoll justeras den 11 oktober 2018 på
kommunledningsförvaltningen, samt
att fastställa dagordningen enligt utsänt förslag.
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267 Föredragning uppföljning kring ärende
Slutgiltig granskningsrapport kommunens
finansförvaltning
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2018-08-15 om yttrande till slutlig granskningsrapport
kommunens finansförvaltning. I samband med ärendet efterfrågade mötet en
redovisning på nästa kommunstyrelsemöte 2018-09-05 angående stresstest.
Ekonomichefen redogör för den efterfrågade redovisningen.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att notera informationen.
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268 Granskningsrapport strategisk
kompetensförsörjning
Dnr KS 2017/1196

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har 2018-02-28, § 48, i rubricerat ärende beslutat att åtgärder
ska vidtas i enlighet med revisionens rekommendationer, samt att åtgärderna ska
vara genomförda senast den 30 september 2018.

Beredning
I tidigare tjänsteskrivelse i ärendet föreslås i beslutsförslaget att åtgärderna ska vara
vidtagna senast den 31 december 2018. Förslaget lades med hänsyn till HRavdelningens övriga arbetsuppgifter och planering för verksamhetsåret. HRavdelningen kommer inte att hinna vidta åtgärderna till senast den 30 september
2018.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att ändra tidigare beslut till att åtgärderna ska vara vidtagna senast den 31
december 2018.
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269 Informationsärende: Granskning av
socialnämndens ekonomistyrning och åtgärder
för att nå en budget i balans
Dnr KS 2018/750

Ärendebeskrivning
KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Trelleborgs kommun
granskat socialnämndens ekonomistyrning och åtgärder för att nå en budget i
balans. Rapporten har skickats till socialnämnden för yttrande och till
kommunstyrelsen för kännedom. Rapporten kommer att föredras för
kommunfullmäktige.
Socialnämnden beslutade 2018-08-23 att anta yttrande till revisionsrapporten.
Socialchefen och socialnämndens ordförande redovisar vilka åtgärder
förvaltningsledningen vidtagit för att minska de återkommande underskotten, hur
förvaltningen och nämnden följer upp dessa åtgärder samt när man bedömer att
organisation och ekonomi är i balans med KF direktiv.

Beredning
Socialnämndens ordförande Lennart Höckert och Socialchef Annikki Tinmark
redovisar nämndens uppdrag, verksamhet och organisation; de problemställningar
man står inför, hur man arbetar för att utveckla ekonomistyrningen och vilka
åtgärder man vidtar gällande verksamheter och organisation för att nå budget i
balans. Den handlingsplan som socialnämnden antagit kommer att kräva 9 mkr i
investeringar, vilket ligger i nämndens budgetförslag, men investeringen beräknas
möjliggöra besparingar på 20-25 mkr.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att notera informationen, samt
att uppmana socialnämnden att följa revisionsrapportens rekommendationer, vidta
de åtgärder som krävs för styrning och återkomma till kommunstyrelsen i
november 2018 med detaljerad handlingsplan utifrån revisionsrapportens
rekommendationer.
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270 Rutin för kommunens deltagande för bolag
och föreningars årsstämmor
Dnr KS 2018/534

Ärendebeskrivning
Det föreligger behov av att revidera rutinen för Trelleborgs kommuns deltagande
vid årsstämmor arrangerade av kommunala bolag samt ekonomiska föreningar.
Kommunstyrelsen fattade 2015-01-07 (KS 2014/907) beslut om val av kommunens
företrädare vid bolagsstämmor m.m. under mandatperioden 2015-01-01 – 2018-1231.
Kommunstyrelsen beslutade att bemyndiga ordförande Torbjörn Karlsson, och till
ersättare för honom vice ordförande Bertil Larsson, att företräda Trelleborgs
kommun och rösta för kommunens innehav av aktier/andelar vid årsstämmor,
bolagsstämmor, föreningsstämmor och medlemsmöten under mandatperioden i AB
Trelleborgshem, Östersjöterminalen AB, Trelleborgs Energiförsäljnings AB,
Trelleborgs Fjärrvärme AB, Trelleborgs Bredbands AB, Trelleborgs Hamn AB,
Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB, Sydvästra Skånes Avfalls AB,
Kommunassurans Syd AB, Kommuninvest i Sverige AB och Fastighets AB
Skarpskytten samt, att kommunstyrelsens samtliga ledamöter och ersättare har rätt
att under mandatperioden delta i bolagsstämmorna i de av kommunen helägda
bolagen.

Beredning
Då kommunfullmäktige är kommunens ägare av de kommunala bolagen är det
fullmäktiges presidium som ska representera kommunen vid årsstämmor och
bolagsstämmor som rör kommunala bolag. I första hand är det ordförande i
kommunfullmäktige och i andra hand vice ordförande i kommunfullmäktige som
representerar kommunen. Kan ingen av dessa personer delta i årsstämman, och det
bedöms av vikt att Trelleborgs kommun är representerad, är det ledamot i
kommunfullmäktige, som även sitter i presidiet, som får representera kommunen
vid den aktuella årsstämman.
Vad gäller föreningars årsstämmor och medlemsmöten ska, i första hand,
kommunstyrelsens ordförande representera kommunen. I andra hand ska
kommunstyrelsens vice ordförande tillfrågas om att representera kommunen. Kan
ingen av dessa personer delta i årsstämman, och det bedöms av vikt att Trelleborgs
kommun är representerad, är det kommunstyrelsens ordförande som skriver
fullmakt för lämplig person från kommunstyrelsens arbetsutskott att representera
kommunen vid den aktuella årsstämman.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att anta Rutin för Trelleborgs kommuns deltagande vid årsstämmor,
bolagsstämmor, föreningsstämmor och medlemsmöten, samt
att revidera delegationsordningen med detta tillägg.
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271 Riktlinjer för ärendehantering
Dnr KS 2018/728

Ärendebeskrivning
Genom att alla medarbetare och verksamheter i Trelleborgs kommun hanterar
allmänna handlingar och beslutsunderlag på ett rättssäkert och tillgängligt sätt
skapar vi bästa möjliga förutsättningar för medborgarna att få insyn i den
kommunala verksamheten.
Denna ärendehandbok med riktlinjer vänder sig därför till alla medarbetare i
Trelleborgs kommun och är tänkt att vara till hjälp i det dagliga arbetet med
nämndadministration, kommunikation med medborgare och informationssökning.
Det föreligger förslag till gemensamma riktlinjer för samtliga kommunens nämnder
och förvaltningar gällande ärendehantering.

Beredning
Det står varje nämnd/förvaltning fritt att, utöver riktlinjerna, sätta upp mer
detaljerade rutiner för den unika process som finns i verksamheten. Rutiner
för arkivering och gallring finns till exempel beskrivet utförligare i varje
nämnds dokumenthanteringsplan.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att anta Riktlinjer för ärendehantering i Trelleborgs kommun, samt
att uppmana samtliga nämnder, förvaltningar och bolag i Trelleborgs kommun att i
lämpliga delar tillämpa och inarbeta dessa riktlinjer.
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272 Anslutning till Covenant of Mayors for
Climate and Energy
Dnr KS 2018/673

Ärendebeskrivning
En förfrågan om att ansluta Trelleborgs kommun till Covenant of Mayors for
Climate and Energy, samt rapportera klimatdata till CDP, har inkommit till
kommunen. The EU Covenant of Mayors for Climate & Energy samlar lokala
aktörer kring frivilliga åtaganden för att nå och överträffa EU:s klimat- och
energimål.

Beredning
Covenant of Mayors lanserades 2008 i Europa med en målsättning om att samla
lokalt engagemang kring frivilliga åtaganden för att nå och överträffa EU:s klimatoch energimål. Idag är fler än 7000 lokala och regionala myndigheter i 57 länder
anslutna.
Genom att ansluta sig åtar man sig som kommun att minska koldioxidutsläppen
minst 40% till 2030 genom att öka energieffektiviseringen och användningen av
förnyelsebara energikällor, samt att öka kommunens resiliens eller motståndskraft
genom att anpassa kommunen till klimatpåverkan. Detta är i linje med
målsättningar som Trelleborgs kommun redan har genom nyantagna energiplanen
och klimatanpassningsplanen.
Dessutom åtar sig kommunen att göra en inventering av koldioxiutsläpp, risk – och
sårbarhetsanalys för klimatpåverkan, att inom två år skicka in en Hållbar Energioch Klimathandlingsplan (Sustainable Energy and Climate Action Plan), samt
vartannat år rapportera hur det går med handlingsplanen. Bland annat rapportering
till CDP, en välgörenhetsorganisation som hanterar det globala
rapporteringssystemet för investerare, företag, städer, stater och regioner för att
visualisera sina miljödata.
För att genomföra åtagandena krävs arbete om uppskattningsvis 2 veckor av en
årsarbetstid årligen, förutsatt att befintliga energi- och klimatanpassningsplaner kan
användas som motsvarighet till Hållbar Energi- och Klimathandlingsplan. I övrigt
innebär det ingen kostnad att ansluta sig till överenskommelsen.
Utskottet för hållbar utveckling beslutade 2018-08-09 att föreslå kommunstyrelsen
besluta att ansluta sig till Covenant of Mayors for Climate and Energy, samt att
uppdra åt kommundirektören att säkerställa rapportering av klimatdata till CDP
årligen.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att ansluta sig till Covenant of Mayors for Climate and Energy, samt
att uppdra åt kommundirektören att säkerställa rapportering av klimatdata till CDP
årligen.
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273 Redovisning av representation, kurser och
konferenser för juli och augusti 2018
Dnr KS 2018/733

Ärendebeskrivning
Samtliga nämnder och styrelser ska enligt KF beslut (KS 2015/728) månadsvis
eller så snart det är möjligt utifrån praktiska förhållanden till berörd nämnd/styrelse
skriftligen och till protokollet redovisa representation som överstiger 2 000 kr
inklusive moms samt kurser och konferenser som överstiger 5 000 kr inklusive
moms. Det ska i redovisningen framgå total kostnad, medverkande och ändamål
med sammankomsten. Beslutet gäller tjänstepersoner och förtroendevalda, från och
med jan 2017.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att notera informationen.
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274 Medborgarförslag - Utsmycka
Maglarpsrondellen
Dnr KS 2018/412

Ärendebeskrivning
Medborgarförslag har inkommit syftande till att förbättra Maglarpsrondellens
utseende. Förslagsställaren skriver att rondellen ser oerhört tråkig ut och saknar
planteringar samt att den är dåligt skött. Förslagsställaren föreslår att Trelleborgs
kommun gör rondellen till en vacker och representativ rondell, förslagsvis genom
att jobba med säsongsdrivna planteringar och utsmyckningar där palmer har en
given plats under sommarhalvåret.
Kommunfullmäktige har 2018-04-23 delegerat besvarande av medborgarförslaget
till beredningen för offentlig utsmyckning och kommunstyrelsen.

Beredning
Maglarpsrondellen (mittcirkeln) liksom de fyra utfartsbenen förvaltas av
Trafikverket, Trelleborgs kommun har ingen rådighet över denna trafikplats utan
TRV är suveräna i allt som rör denna plats. Det måste beaktas att
Maglarpsrondellen är en oerhört utsatt plats att arbeta på. Fordon kommer in i
rondellen i hög hastighet från Malmöhållet och det har även hänt att fordon kört in
i själva rondellen. Detta är således ingen bra plats utifrån ett arbetsmiljöperspektiv.
Beredningen för offentlig utsmyckning instämmer i förslagsställarens kritik mot
skötselkvaliteten. Gräset borde kunna slås oftare i ett så publikt läge. Detta skall
framföras till Trafikverket.
Ordförandeberedningen håller också med om förslagsställarens kritik mot
skötselkvaliteten och ser behovet av en inbjudande entré till Trelleborg.
Ordförandeberedningen föreslår att tekniska nämnden bjuder in Trafikverket för en
dialog om utsmyckning av rondellen.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att godkänna svaret enligt ovan,
att översända svaret till förslagsställaren, samt
att uppmana tekniska nämnden att bjuda in Trafikverket för en dialog om
utsmyckning av Maglarpsrondellen.
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275 Medborgarförslag - Stadsbuss 1 till
Albäcksskogen förlängs
Dnr KS 2017/972

Ärendebeskrivning
I medborgarförslag till kommunfullmäktige 2017-09-27 föreslås att stadsbuss 1
mot Albäckskogen förlängs till att även trafikera Stavstensudde, Kurland,
Tivolihusen och Skåre. Förslagsställaren menar att runt sex turer per dag kan
förlängas.
En trafikteknisk förutsättning för detta är att bussen kan fortsätta från
Stavstensvägen till E6 och vidare till Kämpingevägen.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-27 att överlåta besvarande av
medborgarförslaget till kommunstyrelsen.

Beredning
Det aktuella området hade tidigare regionbussförbindelse med linje 182 men denna
drogs in då trafiken mellan Trelleborg och Höllviken ändrades till att gå över
Västra Tommarp och Skegrie med linje 181.
Skåre trafikeras numera med en anropsstyrd linje som finansieras genom tillköp av
kommunen. Stavstensudde försörjs med kollektivtrafik genom regionbuss 146 via
hållplats Maglarpsrondellen.
Diskussion fördes mellan kommunen och Skånetrafiken under 2014-2015 inför den
omläggning av busstrafiken som skedde samtidigt med Pågatågstarten i december
2015.
Stavstensudde och Skåre ansågs inte möjliga att trafikera då befolkningsunderlaget
var för lågt, Stavstensudde inte gick att nå söderifrån och att den extra körtid denna
trafik skulle innebära inte bedömdes motiverad.
Diskussionen vid den tiden lämnade en öppning för att kunna kombinera trafik till
Stavstensudde i samband med byggandet av Sjöstaden.
Den slutliga förändringen blev ändrad sträckning av regionbuss 146 och en ny
hållplats vid Maglarpsrondellen, främst för boende på Stavstensudde.
I den utredning om kollektivtrafikens utveckling som kommunstyrelsen tog beslut
om 2018-05-09 finns inte den föreslagna trafiken med bland de åtgärder
kommunen ska arbeta vidare med.
Förutsättningarna gällande befolkning och trafikinfrastruktur är idag samma som
vid diskussionerna 2014-2015. Då den diskussionen skedde för fyra år sedan kan
frågan om kollektivtrafik för Stavstensudde och Skåre vara värd att lyftas igen
inom det kontinuerliga samarbetet mellan kommunen och Skånetrafiken.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
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att medborgarförslaget besvaras med att förutsättningar i form av resandeunderlag
och trafikinfrastruktur är svaga för den förlängning som föreslås, samt
att kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att ta upp frågan med
Skånetrafiken.
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276 Medborgarförslag om publicerad
redovisning av medborgarförslag
Dnr KS 2018/272

Ärendebeskrivning
Till kommunfullmäktige inkommit medborgarförslag, 2018-02-13, föreslår
redovisning av medborgarförslag. Förslagsställaren vill kunna läsa vilka förslag
som kommit in, vilka som bifallits respektive avslagits samt vilka som är under
utredning.
Kommunfullmäktige beslutade 2018-04-23 att överlåta besvarande av
medborgarförslaget till kommunstyrelsen.

Beredning
Kommunfullmäktige beslutade 2018-04-23 om en ny form för medborgardialog.
Medborgarförslag som inkommit fram till 30 april hanteras enligt den gamla
ordningen medan förslag som inkommit därefter hanteras i den nya formen som
gäller från 1 september.
Medborgarförslag har kunnat lämnas in sedan 1 januari 2005. I samband med att
sista medborgarförslaget behandlats enligt tidigare ordning bör en sammanställning
göras över de förslag som inkommit fram till 30 april 2018. En redovisning gjordes
den 30 juni 2010, denna redovisning kan ingå i den slutliga sammanställningen.
En löpande redovisning bör finnas från början med den nya formen för de
medborgarförslag som nått 50 röster och därmed blir ärende för
kommunfullmäktige.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att besvara medborgarförslaget med att en slutlig sammanställning tas fram för
medborgarförslag inkomna fram till 30 april 2018 samt att därefter redovisas alla
medborgarförslag som nått 50 röster enligt den nya ordningen för
medborgardialog.
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277 Förfrågan om köp av Trollabacken Minnesberg
Dnr KS 2018/679

Ärendebeskrivning
Ägaren till Minnesbergs gård, Västra Alstad 1:8, före detta Minnesberg 1:45,
omfattas av tillhörande område Trollabacken som kommunen erbjudits att
förvärva. Ägaren har i första hand tänkt erbjuda kommunen att förvärva och i andra
hand att omställa området till naturreservat/naturvårdsavtal och kommer då fråga
Skogsstyrelsen om de har något intresse av att förvärva fastigheten.

Beredning
Då området inte är inom något område för försörjning för egna verksamheter är det
inte att ses som ett strategiskt markförvärv. Möjligen skulle området kunna fungera
som ett rekreationsområde.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att avslå förfrågan om köp.
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278 Utköp av IT-utrustning
Dnr KS 2018/763

Ärendebeskrivning
Med anledning av att ett större antal iPads ska bytas ut p g a att de är föråldrade
och ej längre uppgraderingsbara till de krav som finns idag har frågan om det är
möjligt med utköp av utrustningen, i de fall de inte kan återanvändas i
verksamheten, ställts.

Beredning
När det är dags att byta ut befintlig hårdvara på grund av utgående avtal, inte
funktionsduglig utrustning, söndrig enhet m.m. så är förfarandet att det görs en
bedömning om den kan användas i vår egen verksamhet, som ersättnings/låneenhet, bildningsförvaltningens pedagogiska verksamhet, säljas tillbaka till
leverantör eller i sista hand lämnas för återvinning på ett kontrollerat sätt.
IT-avdelningen säljer idag inte någon IT-utrustning till förtroendevalda och
anställda. Detta bl a på grund av:
·
Funktionskontroll måste göras att enheten är funktionsduglig samt att den är
komplett med kringutrustning.
·
Alla enheter innehåller programvara som är licensierad till Trelleborgs
kommun samt uppgifter och kopplingar till oss. Dess måste bort från enheten,
vilket kräver en ominstallation av grundprogramvara och/eller återställning av
enheten samt funktionskontroll.
·
Vi har inte möjlighet att lämna någon som helst support eller service på
utrustningen eller programvaror resursmässigt och det ligger inte inom vårt
uppdrag.
·
Det krävs administrativa resurser med uppdatering av inventarieregister och
fakturahantering.
·
Likabehandlingsaspekten gör att vi i så fall måste ge alla möjligheten till
utköp som vill och/eller ta fram en modell för detta.

När det gäller mobiltelefoner köper leverantören tillbaka dessa enligt upphandlat
avtal.
När det gäller eventuella utköp av iPads måste detta ske till marknadsvärde, i annat
fall blir det en beskattningsbar förmån och kommunen måste betala sociala avgifter
för förmånen.
En kontroll mot marknaden (Blocket) ger vid handen att iPads av motsvarande
modell säljs för mellan 1 100 kr och 1 800 kr. En verklig värdering skulle
emellertid vara lämpligast.
Om köpet ska ske mot faktura eller avdrag från arvode tillkommer en administrativ
kostnad som är beroende av hur många iPads som köps ut.
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Om utköp skulle vara aktuellt förespråkar IT-avdelningen att
Kommunledningsförvaltningen köper det antal enheter som ska säljas vidare.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att en värdering av den aktuella iPad-modellen från 2013 görs, samt
att intresseanmälan inhämtas kring hur många som är intresserade av utköp av
iPads.
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279 Delårsrapport 2 2018 Kommunstyrelsen
Dnr KS 2018/11

Ärendebeskrivning
Föreligger delårsrapport 2 Kommunstyrelsen.

Beredning
Framgår av bilaga.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att godkänna Delårsrapport 2 Kommunstyrelsen.
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280 Skrivelser och rapporter 13 juli-2 augusti
2018
Dnr KS 2018/1

Ärendebeskrivning
Föreligger skrivelser och rapporter inkomna till kommunstyrelsen 13 juli - 2
augusti 2018.
Cirkulär 18:26, Ny förvaltningslag, Sveriges Kommuner och landsting, 2018-07-23
Laglighetsprövning-Mål nr 5423, Kommunfullmäktiges beslut om
medborgardialog, Förvaltningsrätten, 2018-07-23
Underrättelse om förhandsbesked Torshög 1:12, samhällsbyggnadsförvaltningen,
2018-07-24
Underrättelse om förhandsbesked Bodarp 1:11, samhällsbyggnadsförvaltningen,
2018-07-24
Underrättelse om förhandsbesked Västra Torp 1:8, samhällsbyggnadsförvaltningen,
2018-07-24
Underrättelse om förhandsbesked Ugglarp 3:10, samhällsbyggnadsförvaltningen,
2018-07-24
Remiss av Ørstedt A/S yttrande och tillhörande komplettering gällande tillstånd
enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln för att utforska kontinentalsockeln i
södra Östersjön, 2018-07-24
Dispens strandskydd parkering Östra Torp 20:39 Smygehamn,
samhällsbyggnadsnämnden, 2018-07-24
Victoriasalongen - öppet brev, Trelleborgs Sjöfartsmuseum, 2018-07-25
Victoriasalongen - skrivelse, Föreningen Gamla Trelleborg, 2018-07-25
Informationsskrivelse om torkan och vattenbristen, Länsstyrelsen i Skåne län,
2018-07-30
Skrivelse gällande Gislövs strandväg, 2018-08-02

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att notera informationen.
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281 Skrivelser och rapporter 3-30 augusti 2018
Dnr KS 2018/1

Ärendebeskrivning
Föreligger skrivelser och rapporter inkomna till kommunstyrelsen från den 3
augusti till den 30 augusti 2018.
2018-08-14 Svar på brev till ansvariga politiker och tjänstemän gällande ringvägsoch hamninfartsfrågan
2018-08-15 Malmös nya översiktsplan är här!
2018-08-15 Handlingsplan Agenda 2030 2018-2020 - Regeringskansliet
2018-08-16 Cirkulär 18:27 från Sveriges kommuner och landsting;
Budgetförutsättningar för åren 2018–2021
2018-08-23 Länsstyrelsen utlysning av projektmedel
2018-08-23 Socialnämndens verksamhetsrapport juli 2018
2018-08-27 Synpunkt om hastighetssänkande åtgärder vid Gislöv, avsändare ordf i
Gislövs Villaägarförening
2018-08-27 Frågor kring planprogram för Östra Ringvägen och Östra
hamninfarten, avsändare Gislövs IF
2018-08-30 Beslut om att inte överpröva kommunens beslut om
strandskyddsdispens, Länsstyrelsen Skåne

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att notera informationen.
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282 Anmälda delegationsärenden 13 juli-2
augusti 2018
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 §.
Inga delegationsbeslut har fattats under juli månad.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att godkänna redovisningen av delegationsbeslut.
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283 Anmälda delegationsärenden 3-30 augusti
2018
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 §.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-08
§ 2 Förutsättningar för löneöversyn, i enlighet med punkt 2.5 i
delegationsordningen
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-22
§ 17 Projektplan och budget för Västra Sjöstaden, KSAU ger uppdrag till
kommundirektören att initiera en utredning, i enlighet med punkt 8.12 i
delegationsordningen
Hållbarhetschef 2018-06-20
På grund av tjänstledighet har en vikarie rekryterats till avdelningen för hållbar
utveckling för en period om drygt 6 månader, fr.o.m. 2018-07-02 – t.o.m. 2018-1231, i enlighet med punkt 3.3 i delegationsordningen
Tf Ekonomichef 2018- 07-18
Avskrivningar av obetalda fordringar juli Raindance, i enlighet med punkt 4.11 i
delegationsordningen
Ekonomichef 2018-07-31
Avskrivningar av utestående fordringar Trelleborgs Energiförsäljning AB, enligt
punkt 4.11 i delegationsordningen
Tf Ekonomichef 2018- 08-29
Avskrivningar av obetalda fordringar augusti BFUS, i enlighet med punkt 4.11 i
delegationsordningen.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att godkänna redovisningen av delegationsbeslut.
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284 Sammanträdestider 2019
Dnr KS 2018/667

Ärendebeskrivning
Föreligger förslag till sammanträdestider för kommunfullmäktige under 2019.
Hänsyn är taget till regionfullmäktiges sammanträden samt till skolornas sportlov,
påsklov och höstlov.
Två extra sammanträden med kommunstyrelsen är inlagda i juni och december för
hantering av ärenden där beslut fattas i kommunstyrelsen utan att ärendet går
vidare till kommunfullmäktige.
Ett extra sammanträde med kommunstyrelsen är inlagt den 23 oktober för
upprättande av budget innan oktober månads utgång.
Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder varannan vecka. Vartannat möte
bereder ärenden inför kommunstyrelsen och vartannat möte behandlar ärenden som
arbetsutskottet kan besluta på delegation samt föredragningar inom
kommunstyrelsens ansvarsområden.
För att kunna upprätthålla en smidig och effektiv beslutsprocess är det viktigt att
nämnder och utskott planerar sina sammanträden utifrån kommunfullmäktiges
sammanträden och beredningsordning.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta
att fastställa sammanträdestider för kommunfullmäktige enligt förslaget, samt
att anmoda nämnder och utskott att planera sina sammanträden så att
kommunfullmäktiges arbetsprocess kan hållas.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta
att fastställa sammanträdestiderna för kommunstyrelsen.
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285 Bolagsstyrning i Trelleborgs kommun
Dnr KS 2018/718

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-16, §224, om bildande av bolagskoncern.
Trelleborgs Rådhus AB bildades formellt under hösten 2017 och 2018-04-23, §78,
valde kommunfullmäktige styrelse. Fortsatt under 2018 bygger bolaget upp sin
verksamhet. Det blir då viktigt att regelverket kring roller är tydligt. I den
ursprungliga utredningen kring koncernbildning ingick ett dokument benämnt
bolagsstyrning som klargör dessa. I dokumentets inlednings anges följande:
”En grundförutsättning för kommunens bolagsverksamhet är att den – liksom
kommunens övriga verksamhet – leder mot av kommunfullmäktige uppsatta mål.
Det är därför naturligt att bolagsverksamheten samordnas med kommunens övriga
verksamhet så långt det är möjligt och lämpligt.
Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all
kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform. De kommunalt
ägda bolagen representerar stora tillgångar som kommunfullmäktige har ett
politiskt och ekonomiskt ansvar för. Ansvaret kräver en löpande uppsikt över
bolagens utveckling, resultat och ställning.
Det är viktigt att skapa goda förutsättningar för de verksamheter som kommunen
äger och förvaltar oavsett om de bedrivs i bolags- eller förvaltningsform. Därför
bör kommunen kommunicera en klar och tydlig bild om syftet med ägarskapet,
samt vilken utveckling som är önskvärd i bolagen. Genom att, i dialog med
bolagens ledning, använda och utveckla de formella styrinstrumenten lägger vi
grunden för en kultur som gör det möjligt att styra och följa upp att verksamheten i
bolagen utvecklas i önskad riktning.”
I dokumentets fortsättning är rollfördelningen mellan olika organ det centrala. Det
är anpassat till att de båda stora bolagen Trelleborgs Hamn och Trelleborgshem
inte ingår i koncernbildningen, men är så generellt att stora delar i beskrivningen
även är tillämpligt på dessa båda bolag.

Beredning
Föreligger förslag till styrdokument för bolagsstyrning i Trelleborgs kommun.
VD för Trelleborgs Rådhus AB redogör för ärendet genom högtalartelefon. Mindre
justeringar i form av hänvisningar till korrekta lagrum kommer att genomföras
innan ärendet går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta dokumentet Bolagsstyrning i Trelleborgs kommun.
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286 Bestämmelser om ekonomiska förmåner till
förtroendevalda i Trelleborgs kommun med
tillämpningsanvisningar
Dnr KS 2018/609

Ärendebeskrivning
På uppdrag av arvodesberedningen har Bestämmelser om ekonomiska förmåner till
förtroendevalda i Trelleborgs kommun reviderats.

Beredning
Arvodesberedningen beslutade att för egen del revidera ärendet, enligt de
synpunkter som framkommit under mötet, inför kommunstyrelsens möte.
Beredningen enas om att meningen om att ”ingen ska kunna uppbära mer än 100%
av ett riksdagsarvode, oavsett olika spridda uppdrag” ska skrivas in i förslaget på
lämplig plats.
Beredningen enas om att skrivningen om skiftarbete, som finns med i nuvarande
bestämmelser, även ska stå med i de nya reviderade bestämmelserna.
Skrivningar om att de nya bestämmelserna ska gälla för både nämnder och
bolag tas bort. Bestämmelserna avser endast nämnderna. Vad gäller bolagens
bestämmelser enas arvodesberedningen om att uppmärksamma kommunstyrelsen
på att samma regler borde omfatta kommunens bolag genom förnyade ägardirektiv.
Beredningen enas om att skrivningen om egen företagare på s. 4 ändras till: ”För
egen företagare utgår ersättning endast för arvode endast om den förtroendevaldas
genomsnittliga inkomst från företaget motsvarar en månadslön på minst 25 000 kr
under det år ersättningen begärs.” Ytterligare en mening om att dubbelt arvode
utgår för alla tjänstgöringstimmar som förtroendevald egen företagare (som lever
upp till en genomsnittlig månadslön på minst 25 000 kr) skrivs in i de nya
bestämmelserna.
Beredningen enas om att regler för pension- och semesterförmåner ska skrivas in i
särskilda tillämpningsanvisningar som medföljer arvodesbestämmelserna i form av
en bilaga. Förändringar kring semesterförmåner påverkas i de nya bestämmelserna.
Detta ska förtydligas i bestämmelserna.
Ärendet behöver även revideras när valresultat och mandatfördelning är
färdigräknat av länsstyrelsen.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta reviderade Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda i
Trelleborgs kommun, samt
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att kommunledningsförvaltningen ges i uppdrag att revidera
arvodesbestämmelserna efter valet med antalet mandat och arvode för 2018 på s.
11.
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287 Önskemål från arvodesberedningen revidering av de kommunala bolagens
ägardirektiv
Dnr KS 2018/746

Ärendebeskrivning
Arvodesberedningen vill göra kommunstyrelsen uppmärksam på att för att de nya
arvodesbestämmelserna även ska omfatta kommunens bolag krävs en revidering av
ägardirektiven. En hänvisning till de nya arvodesbestämmelserna kan med fördel
föras in i bolagens ägardirektiv.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta
att revidera ägardirektiven så att de nya arvodesbestämmelserna ska tillämpas.
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288 Motion Parkeringshus med
Victoriasalongen
Dnr KS 2015/970

Ärendebeskrivning
Ulf Bingsgård (M) lämnar i motion till kommunfullmäktige 2015-12-10 förslag för
placering av Victoriasalongen i ett av de planerade parkeringshus som anges i
Fördjupad översiktsplan för Trelleborgs stad.
I motionen yrkas
- att ombilda Fastighets AB Skarpskytten till Trelleborgs kommuns parkerings AB
- att ge bolaget i uppdrag att förvärva mark söder om Hamngatan för att där bygga
ett parkeringshus
- att parkeringshuset får tillräcklig storlek för att på översta våningen kunna
inrymma Victoriasalongen med tillhörande restaurangutrymmen
- att parkeringshuset får namnet Victoria

Beredning
Motionen lämnades in för snart tre år sedan och bör hanteras inom nuvarande
mandatperiod Det är mycket som ska stämma för att förslagen i motionen ska
kunna förverkligas. Då arbetet pågår med att finna en placering av
Viktoriasalongen men uppförande av parkeringshus fortfarande inte nått
planeringsstadiet är det mycket som talar för att motionen inte kan bifallas. Skulle
det inte gå att finna en placering av Victoriasalongen kan en placering enligt
motionens förslag utredas.
Motionen bör behandlas inom nuvarande mandatperiod och föreslås att besvaras
med aktuell lägesbeskrivning av de ingångsvärden motionen bygger på.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta
att motionen besvaras med att arbete pågår om Victoriasalongens placering och
inrättande av parkeringsbolag men att planeringsarbete inför uppförande av
parkeringshus inte inletts,
att förutsättningar inte finns utifrån nuvarande förhållanden att bifalla motionen,
samt
att motionens förslag om placering av Victoriasalongen beaktas om en lösning för
denna placering inte uppnåtts vid tiden för projektering av parkeringshus vid
Ångkvarnen.
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289 Medborgarförslag 2013 - Fristadsförfattare –
för demokrati och kultur
Dnr KS 2013/624

Ärendebeskrivning
2013 inkom ett medborgarförslag om att Trelleborgs kommun ska bli Sveriges
sjunde författarfristad.
Förslaget motiveras huvudsakligen med att vi i Sverige ofta tar yttrandefriheten för
given, när journalister och författare i andra länder dör för att de utnyttjar denna
mänskliga rättighet. Trelleborgs invånare kan visa sitt stöd genom att kommunen
ger en journalist, författare eller dramatiker en fristad i två år för att kunna leva och
fortsätta arbeta med sitt skrivande i trygghet.

Beredning
Kulturnämnden yttrade sig den 26 februari 2014 genom att ställa sig positiv till
förslaget men saknade pengar i sin ram för att bekosta ett författarfristadsprogram.
Kommunstyrelsen beslutade den 2 april 2014 att återremittera ärendet för vidare
utredning och för att avvakta domstolsavgörande gällande författarfristadsprogram.
Kammarrätten i Sundsvall fann den 25 mars 2015 att det är en kommunal
angelägenhet att inrätta en författarfristad och att det inte strider mot förbudet om
stöd till enskild.
I december 2017 skickades en förvaltningsremiss till kulturnämnden med följande
frågeställningar:
Vilka ekonomiska och organisatoriska konsekvenser ser kulturnämnden att
bildandet av en författarfristad skulle medföra?
I vilken omfattning och under vilken tidsperiod skulle beslutet gälla?
I vilken mån finns det stöd för en författarfristad hos de lokala kultur- och
fritidsföreningarna?
Kulturnämnden har gjort en förfrågan till de lokala kultur- och fritidsföreningarna
(ideella sektorn) via Trelleborg Tillsammans Kulturutskott och konstaterar att de i
princip är positiv till förslaget men att stöd i frågan idag inte finns då de anser att
mer och annat kan göras genom föreningsinsatser med liknande ekonomiska
förutsättningar.
Kulturnämnden har även tillfrågat arbetsmarknadsförvaltningen som ser positivt på
sakfrågan och har flera insatser de ka bistå med.
Kulturnämnden beslutade vid sammanträde den 14 mars 2018 att besvara remissen
med att ställa sig positiv till en författarfristad men att det i dagsläget inte är
ekonomiskt möjligt för Trelleborgs kommun att ansluta sig till
författarfristadsprogrammet.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att föreslå kommunfullmäktige
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att besvara medborgarförslaget med att kommunen inte kommer att gå vidare med
förslaget då det innebär ett alltför omfattande och långtgående ekonomiska
åtagande.
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290 Redovisning av medborgarförslag som ej
beretts färdigt, hösten 2018
Dnr KS 2018/142

Ärendebeskrivning
Enligt Arbetsordning för fullmäktige i Trelleborgs kommun, Dnr 2015/116 ska
styrelsen två gånger varje år redovisa de medborgarförslag som inte har beretts
färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april
och oktober.

Beredning
Det föreligger 23 medborgarförslag, inkomna innan kommunfullmäktiges beslut
2018-04-23 om principer för medborgardialog, som ännu ej har beretts färdigt.
Efter detta beslut har elva medborgarförslag inkommit vilka överförs till den nya etjänsten för medborgardialog. Dessa förslag kan bli ärenden för
kommunfullmäktige om de får stöd av minst 50 medborgare.
KS 2018/457, 2018-04-19 Medborgarförslag – Bygga bostäder i Alstad
Kommunfullmäktige har överlåtit till Samhällsbyggnadsnämnden att svara.
KS 2018/441, 2018-04-17 Medborgarförslag – Axel Ebbes gata
Kommunfullmäktige har överlåtit till Samhällsbyggnadsnämnden att svara.
KS 2018/412, 2018-04-09 Medborgarförslag – Utsmycka Maglarpsrondellen
Kommunfullmäktige har överlåtit till Kommunstyrelsen att svara.
KS 2018/379, 2018-04-03 Medborgarförslag – Flytt av fågeltorn
Kommunfullmäktige har överlåtit till Tekniska nämnden att svara.
KS 2018/364, 2018-03-22 Medborgarförslag – Göra Algatan bilfri
Kommunfullmäktige har överlåtit till Tekniska nämnden att svara.
KS 2018/353, 2018-03-19 Medborgarförslag – Skyltning av vattendrag
Kommunfullmäktige har överlåtit till Tekniska nämnden att svara.
KS 2018/330, 2018-03-08 Medborgarförslag – Nytt badhus vid Dalabadet
Kommunfullmäktige har överlåtit till Fritidsnämnden att svara.
KS 2018/279, 2018-02-27 Medborgarförslag – Serresjöskolan servera lunch till
pensionärer
Kommunfullmäktige ska besluta om hantering av förslaget.
KS 2018/272, 2018-02-26 Medborgarförslag – Publicera redovisning av beslut
om medborgarförslag
Kommunfullmäktige har överlåtit till Kommunstyrelsen att svara.
KS 2018/206, 2018-02-19 Medborgarförslag - Konsert- och kulturcenter
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Kommunfullmäktige ska besluta om hantering av förslaget.
KS 2018/147, 2018-02-06 Medborgarförslag - Inglasat bad i Anderslöv
Kommunfullmäktige ska besluta om hantering av förslaget.
KS 2018/126, 2018-01-30 Medborgarförslag – Gång och cykelväg och till skola
och konstgräsplan/idrottshall i Smygehamn
Kommunfullmäktige har överlåtit till Tekniska nämnden att svara.
KS 2017/1353, 2017-12-27 Medborgarförslag – Skapa en app i
självbetjäningsportalen för att kunna läsa kommunens protokoll.
Kommunfullmäktige ska besluta om hantering av förslaget.
KS 2017/1113, 2017-11-01 Medborgarförslag – Ang Henry Dunkers gata runt
polishuset.
Kommunfullmäktige har överlåtit till tekniska nämnden att svara.
KS 2017/1109, 2017-10-31 Medborgarförslag – Handikappanpassad
strandpromenad från Dalabadet till Gislövs småbåtshamn.
Kommunfullmäktige har överlåtit till samhällsbyggnadsnämnden att svara.
Samhällsbyggnadsnämnden har skickat ärendet till KF med förslag att tekniska
nämnden ska svara.
Kommunfullmäktige har därefter överlåtit till tekniska nämnden att svara.
KS 2017/1107, 2017-10-31 Medborgarförslag – Ta bort ljussignalen vid
övergångsstället vid simhallen.
Kommunfullmäktige har överlåtit till tekniska nämnden att svara.
KS 2017/1095, 2017-10-27 Medborgarförslag - Ang vägskyltar.
Kommunfullmäktige har överlåtit till tekniska nämnden att svara.
KS 2017/975, 2017-10-04, Medborgarförslag – Västersväng Karbingatan till
Hedvägen.
Kommunfullmäktige har överlåtit till tekniska nämnden att svara.
KS 2017/973, 2017-10-04 Medborgarförslag – Bättre miljö färre trafikljus.
Kommunfullmäktige har överlåtit till tekniska nämnden att svara.
KS 2017/972, 2017-10-04 Medborgarförslag – Stadsbuss 1 sträckan förlängs
till Albäcksskogen.
Kommunfullmäktige har överlåtit till kommunstyrelsen att svara.
KS 2017/956, 2017-09-13 Medborgarförslag – Placera hjärtstartare på alla
skolor.
Kommunfullmäktige har överlåtit till bildningsnämnden att svara.
KS 2017/621, 2017-05-12 Medborgarförslag – Ensamkommande barn och
unga.
Beslut i KF som överklagats. Beslutet upphävt av förvaltningsrätten.
KS 2013/624, 2013-10-16 Medborgarförslag – Fristadsförfattare – för
demokrati och kultur.
Kommunstyrelsen beslutade 2014-04-02 att återremittera ärendet för vidare
utredning och för att avvakta det rättsliga läget genom dom i Förvaltningsrätten i
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Falun. Dom avkunnades i kammarrätten 2015-03-25. Medborgarförslaget är nu
utskickat på remiss till kulturnämnden med svarstid senast 2018-02-17.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta
att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna.
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291 Redovisning av motioner som ej beretts
färdigt, hösten 2018
Dnr KS 2018/190

Ärendebeskrivning
Enligt Arbetsordning för fullmäktige i Trelleborgs kommun, Dnr 2015/116 ska
styrelsen två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt.
Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och
oktober.

Beredning
Det föreligger 7 inkomna motioner som ännu ej har beretts färdigt.
KS 2018/736, 2018-08-22 Motion om datum- eller veckoparkering (SD)
Planerad för att behandlas i KF 17 december 2018
KS 2018/66, 2018-01-15 Motion (L) gällande bygglovsbefrielse för solceller
Planerad för att behandlas i KF den 26 november 2018
KS 2018/41, 2018-01-09 Motion (SD) skolavslutningar i kyrka
Planerad för att behandlas i KF den 22 oktober 2018
KS 2017/532, 2017-04-20 Motion (SD) om att utrusta kommunens skolskjutsar
med artificiell förarassistans
Planerad för att behandlas i KF den 22 oktober 2018
KS 2017/1065, 2017-10-18 Motion (SD) om att införa ”Staffanstorpsmodellen” i
Trelleborg
Planerad för att behandlas i KF den 26 november 2018
KS 2016/893, 2016-12-22, Motion (SD) skolskjuts
Planerad att behandlas i KF den 22 oktober 2018
KS 2015/970, 2015-12-11, Motion (M) parkeringshus vid Victoriasalongen
Planerad att behandlas i KF den 22 oktober 2018

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta
att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna.
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292 Redovisning partistöd för 2017
Dnr KS 2018/413

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2017-02-27 att betala ut 1 449 275 kr i partistöd för
2017 samt att partierna senast den 30 juni 2018 skulle redovisa hur stödet använts
för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin (KS 2016/883).

Beredning
Kommuner får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att
stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd). Partistöd får ges till
de politiska partier som är representerade i fullmäktige och som är juridiska
personer. Fullmäktige måste fatta beslut om att de partier som får stöd ska redovisa
att stödet använts ändamålsenligt. Redovisning ska ske per kalenderår och vara
inlämnad till kommunen senast per den 30 juni året efter det att stödet lämnats.
Redovisningen av hur partistödet använts ska dessutom granskas. Partierna utser
själva sin granskare. I samband med redovisningen lämnas en granskningsrapport
med ett intyg om att redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet har
använts. Fullmäktige får besluta att stöd inte ska betalas till ett parti som inte
lämnar redovisning och granskningsrapport.
Samtliga partier har inkommit med redovisning av partistödet för 2017. Partierna
har enligt redovisningarna använt partistödet för lokal partiverksamhet vilket har
intygats av särskild granskare. Även övriga krav enligt kommunallagen och av
kommunfullmäktige fastställda regler är uppfyllda.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta
att godkänna redovisningarna av partistöd 2017.
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293 Projektplan och budget för Västra
Sjöstaden
Dnr KS 2018/89

Ärendebeskrivning
Midroc och Serneke har initierat till kommunen att de vill utveckla området inom
Västra Sjöstaden genom att omvandla befintliga verksamheter till bostäder. ICA
fastigheter och kommunen äger också fastigheter inom området och är positiva till
en utveckling.

Beredning
Samhällsbyggnadsnämnden har inkommit med en begäran om planprogram för
Västra Sjöstaden. Syftet med planen är beskriva och illustrera hur den nya
stadsdelen kan se ut. Planprogrammet ska redovisa kvartersstruktur, gatustruktur,
allmänna platser och kopplingar samt översiktlig exploateringsgrad.
Planprogrammet skall visa på vilket sätt havet kan bli tillgängligt i den nya
stadsdelen och för övriga staden.
Under augusti tecknas ett letter of intent mellan samtliga berörda parter för att
klargöra ambition och ingångsvärden med omställningen av Västra Sjöstaden.
Ordförandeberedningen ser behov av att komplettera planprogrammet med en
utredning av hur kuststräckan mellan planprogrammet och golfbanan kan göras
attraktiv för Västra Sjöstaden och befintliga bostadsområden. I projektplan för
planprogrammet skriver man att vattenkvaliteten utanför området behöver
förbättras för att kunna klassas som badvattenkvalitet. Detta behöver också utredas.
Kommundirektören föreslås initiera en utredning om kuststräckan väster om
planprogrammet samt hur vattenkvaliteten för hela den aktuella kuststräckan kan
förbättras.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta
att godkänna projektplan och budget för planprogram Västra Sjöstaden,
att styrgruppen ska omfattas av både samhällsbyggnadsnämndens såväl som
tekniska nämndens arbetsutskott,
att för genomförande av projektet anslå totalt 5.050 tkr till
samhällsbyggnadsnämndens driftbudget fördelat med 370 tkr år 2018, 4.473 tkr år
2019 och 207 tkr år 2020,
att finansiera anslaget för år 2018 genom en omdisponering ur kommunstyrelsen
anslag för oförutsedda behov samt
att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att återkomma till kommunfullmäktige
med slutredovisning av verkställt beslut i samband med redovisning av Västra
Sjöstaden.
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294 Åtgärdsplaner för budget i balans,
delårsrapport 1
Dnr KS 2018/618

Ärendebeskrivning
Enligt anvisningarna till delårsrapport 1 (2018-03-01) framgår att ”om en nämnds
prognos indikerar en negativ budgetavvikelse så ska nämnden alltid direkt arbeta
fram förslag till ekonomi i balans (åtgärdsplan). Detta ska alltid framgå i nämndens
beslut av delårsrapport 1”.
Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-18 § 145 angående delårsrapport 1 att
uppdra till de nämnder med negativa budgetavvikelser att skyndsamt ta fram
åtgärdsplaner för budget i balans och lämna till kommunlednings-förvaltningen
senast 2018-08-31 samt att godkänna Delårsrapport 1 per 31 mars med prognos för
2018.
Till dagens datum har alla berörda nämnder förutom servicenämnden inkommit
med en av nämnden beslutad åtgärdsplan. Ifrån serviceförvaltningen föreligger en
tjänsteskrivelse till servicenämnden som sammanträder 2018-09-04.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta
att samtliga nämnder, utan undantag, med negativ budgetavvikelse avseende
helårsprognosen enligt delårsrapport 2 skall uppnå en budget i balans för 2018
genom besparingar och effektiviseringar, samt
att förvaltningarna för de nämnder med negativ budgetavvikelse stämmer av detta
arbete mot budget i balans med kommundirektören under oktober månad.
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295 Finansiell rapport delår 2
Dnr KS 2018/745

Ärendebeskrivning
Finansiell rapport består av tre delrapporter:
1. Koncernens låneskuld per 2018-07-31
2. Kommunens låneskuld per 2018-07-31
3. Likviditetssituation 2018

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta
att godkänna Finansiell rapport för delår 2.
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296 Policy för informationssäkerhet
Dnr KS 2018/682

Ärendebeskrivning
Information blir en allt viktigare tillgång för dagens kommuner. För Trelleborgs
kommun är en säker hantering av information en viktig del av kommunens arbete
med att bygga en hög trovärdighet gentemot medborgare och näringsliv.
Därigenom kan även Trelleborg kommuns varumärke stärkas ytterligare mot dessa
grupper. Det är därför av yttersta vikt att säkerställa att information hanteras på ett
säkert, kontrollerat och standardiserat sätt. Att aktivt arbeta med
informationssäkerhet, i enlighet med etablerade ramverk, utgör även en viktig
grund för kvalitet i kommunens tjänster och hantering av information.
En informationssäkerhetspolicy har tagits fram och kommer att kompletteras med
en riktlinje.

Beredning
Policyn har varit på remiss ute i förvaltningarna, och har allt eftersom omarbetats
för att passa kommunens organisation, krav och tydlighet.
Räddningsutskottet föreslår att kommunfullmäktige antar policyn.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta Policy för informationssäkerhet.
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297 Socialnämnden om avgift avseende ecigaretter
Dnr KS 2018/717

Ärendebeskrivning
Sedan 1 juli 2017 har kommunen ett tillsynsansvar enligt lagen om elektroniska
cigaretter och påfyllningsbehållare. Kommunen får ta ut en avgift för denna tillsyn.
Socialnämnden beslutade 2018-03-01 att samma avgift som utgår för tobakstillsyn
ska utgå för tillsyn enligt lagen om elektroniska cigaretter och påfyllnings
behållare. Avgiften föreslås uppgå till 1022 kr och gälla från 2018-01-01.

Beredning
Beslutet skickades till kommunfullmäktige men i socialnämndens beslut angavs
inte specifikt att kommunfullmäktige skulle besluta i frågan. Efter kontakt med
socialförvaltningen har det klarlagts att man skickat ärendet till
kommunfullmäktige för beslut.
Kommunfullmäktige föreslås besluta enligt socialnämndens förslag.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta
att fastställa socialnämndens avgift för tillsyn enligt lagen om elektroniska
cigaretter och påfyllnings behållare till 1022 kr, samt
att avgiften ska gälla från 2018-01-01.

