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Justeringens plats och tid
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Paragrafer

150–166. Paragraf 167 har justerats omedelbart, se omedelbart justerat
protokoll.

Sekreterare
Eva-Lotta Kittel
Ordförande
Mikael Rubin (M)

Justerare

Erik Lundström (KD)

Helmuth Petersén (SD)
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§ 150 Upprop
Sammanfattning
Kommunsekreteraren håller upprop.
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§ 151 Fastställande av dagordning och justering
av protokoll
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att Erik Lundström (KD) och Helmuth Petersén (SD) tillsammans med ordföranden
justerar protokollet
att protokollet justeras på kommunledningsförvaltningen onsdagen den 23 juni
2021 kl 10.00.

Sammanfattning
Protokollet föreslås justeras på kommunledningsförvaltningen onsdagen den 23
juni 2021 kl 10.00.
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§ 152 Kommundirektören informerar
Dnr KS 2021/399

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att notera informationen.

Sammanfattning
Kommundirektören informerar om
Verksamhetsfrågor:









Trelleborg växer - en gemensam plattform för tillväxtfrågor. Webbplatsen
ger en överblick av vad som byggs och planeras i Trelleborg - nu och
framöver. Sidan nås när man surfar in via trelleborg.se och är ett samarbete
mellan förvaltningarna. Enhetschef Emilie Ekander presenterar plattformen
(se presentation).
Projektet ny politisk organisation och ny tjänstemannaorganisation (SvenMartin Åkesson) - KSAU är styrgrupp. Sven-Martin arbetar tillsammans
med politiken i en grupp där samtliga politiska partier är representerade.
Parallellt pågår tillsammans med förvaltningscheferna ett arbete med
förvaltningsorganisationen som leds av kommundirektören och SvenMartin. Förutsättningslös översyn i syfte att öka genomförandetakt och
samarbete. Fördelar och nackdelar med olika typer av
organisationsstrukturer på tjänstemannaplanet - utgår ifrån och är beroende
av den politiska orienteringen.
Personalärende i arbetsdomstolen - domstolsförhandling på fredag - mer
info kommer.
Arrendeavtalen på industriområde öster - kommunen har sagt upp de
arrendeavtal som gäller från tomatodlingen och västerut respektive norrut.
Detta i syfte att förbereda och underlätta för kommande beslutsprocess och
arkeologiska studier. Arrendeavtal från tomatodlingen och österut är inte
uppsagda utan löper. Kommunen har i avvaktan på de arkeologiska
studierna planterat gräs på området.
Muralmålningen gamla Dux. Projektplan i samarbete mellan kultur- och
fritidsförvaltningen, konstnärsföreningen i Malmö och Stockholm samt
museet - föregåtts av workshop med hundratalet ungdomar som varit
delaktiga i att fastställa motivet. Kommunala bolag, Midroc, Serneke och
Ica Maxi är med och finansierar. Muralmålningen invigs den 23 juni kl
15:00.
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Covid-19:


Positiv utveckling; Skåne har landets lägsta smittotal och Trelleborg
har näst lägst i Skåne. Orostecken kring Delta-viruset. Hanteringen av
gravida i vecka 20; en person som inte har accepterat den ersättningsnivå
som FHM, AMV och smittskydd rekommenderar (80%).

Biträdande kommundirektören informerar om:


Ekonomisk månadsuppföljning maj visar att prognosnivån håller och är
stabil
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§ 153 Återrapport initiativärende (S) "Stärkt
arbete mot våld i nära relationer"
Dnr KS 2020/380

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna återrapporteringen.

Sammanfattning
Kommunledningsförvaltningen har kallat till möte 2021-05-24 för att ge en
presentation till berörda nämnder om hur arbetet inom kommunen fortskrider när
det kommer till våld i nära relation. Kallade deltagare är förvaltningschefer samt
ordföringar. Föredragande på mötet är avdelningschef för individ- och
familjeomsorg Maria Rosenquist.
KSO har gett kommundirektören i uppdrag att i samarbete med berörda
förvaltningar ”Ta fram metod för att förebygga våld i nära relationer i Trelleborg”
med fokus på
- Relationsförhållanden
- Barn och ungas synsätt på relationer och våld
- Öka medvetenheten för att kunna säga nej, det är inte okej!
Säkerhetschefen kallar samman arbetsgrupp (AMF, SOM, BF, KuF och KLF) leds
av Sofia Henderup Larsson.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2021-02-10 KS §12
Socialnämnden 2020-12-10 SN § 147
Återrapportering 2020-11-19
Kommunstyrelsen 2020-09-02 KS §175
Kommunstyrelsen 2020-06-17 KS §163
Tjänsteskrivelse 2020-05-19
Kommunstyrelsen 2020-05-06 KS §126
Initiativärende 2020-05-06

Yrkande
Lennart Höckert (S) yrkar bifall till liggande förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Lennart Höckerts (S) bifallsyrkande och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt detta.
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Beslutet skickas till
Socialnämnden
Bildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Arbetsmarknadsnämnden
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§ 154 Återrapport uppföljning intern kontroll
2020 bolagen
Dnr KS 2021/229

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna föreliggande rapport och lägga den till handlingarna.

Sammanfattning
Uppföljning av bolagens arbete med intern kontroll år 2020 visade på bristande
struktur och kvalitet. Därför har bolagen alltmer involverats i kommunens
arbetsprocess med ambitionen att skapa högre kvalitet och arbeta mer som en
enhetlig kommun.
Involvering av bolagen påbörjades under hösten 2020 i samband med planering av
internkontrollplan 2021. Bolagen tog fram och antog internkontrollplaner 2021
enligt de rutiner, mallar och anvisningar som nämnderna utgår från.
Bolagen involveras även i processen tidigare under 2021 än föregående år i
samband med framtagande av kommungemensamma risker för år 2022.
Uppföljningen för 2021 kommer också att skötas på samma sätt för bolagen som
det gör för nämnderna vilket ska visa på bättre struktur och högre kvalitet än
tidigare.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse återrapportering intern kontroll, bolagen (KS 2021/229)
Tjänsteskrivelse uppföljning intern kontroll 2020 bolagen (KS 2021/229)
Uppföljning av bolagens internkontroll 2020 samlad analys (KS 2021/229)
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§ 155 Finansiell rapport DR 1
Dnr KS 2021/292

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

Sammanfattning
I kommunens finanspolicy anges att uppföljning ska ske tre gången per år, i
samband med delårsrapport 1 och 2 samt årsrapport. Delårsrapport 1 redovisas till
kommunstyrelsen, delårsrapport 2 samt årsrapport redovisas till kommunstyrelse
och kommunfullmäktige.
Rapporten består av fyra delrapporter:
1.Kommunkoncernens låneskuld per 2021-03-31
2. Kommunens låneskuld per 2021-03-31
3. Leasing
4. Likvidsituation per 2021-03-31

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse innehållande finansiell delårsrapport 1 - 2021
Finanspolicy antagen av kommunfullmäktige 2017-05-29.

Beslutet skickas till
Avdelningen för kvalitet- och resursutveckling
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§ 156 Remiss: Skatteverkets promemoria
Ersättning vid markintrång – införande av
kontrolluppgift
Dnr KS 2021/227

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta förslaget till remissvar som sitt eget.
Miljöpartiet och Centerpartiet deltar inte i beslutet.

Sammanfattning
Skatteverket har till Trelleborgs kommun översänt för remissvar promemoria
Ersättning vid markintrång – införande av kontrolluppgift, Fi2020/02692.
Förslaget innebär en skyldighet för statliga myndigheter, kommuner och andra
offentliga organ att lämna kontrolluppgift om löseskilling eller intrångsersättning
samt ersättning för skada som betalats ut till fysiska personer och dödsbon i
samband med att fastigheter tagits i anspråk för allmänna ändamål med stöd av lag.
Kommunledningsförvaltningen kan notera att detta förekommer i Trelleborgs
kommun väldigt sällan och innebär därför ingen administrativ pålaga. Förslaget
innebär för den enskilde att det blir enklare att deklarera och därmed minimeras
risken för efterkommande rättningar och skattetillägg.
Kommunledningsförvaltningen ställer sig därför positivt till förslaget, men
konstaterar att det måste tas fram interna rutiner för att hantera de förekommande
fallen och uppmanar därför Skatteverket att om förslaget antas utge riktlinjer och
råd för att förenkla lämnandet av kontrolluppgift för kommunen.

Beslutsunderlag
KS 2021/227 Tjänsteskrivelse Remissvar
Skatteverkets promemoria Ersättning vid markintrång – införande av
kontrolluppgift, Fi2020/02692

Beslutsgång
Emil Samnegård (MP) anmäler att Miljöpartiet inte deltar i beslutet.
Patrik Holmberg (C) anmäler att Centerpartiet inte deltar i beslutet.
Ordföranden ställer proposition på liggande förslag och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt detta.

Beslutet skickas till
fi.remissvar@regeringskansliet.se
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rickard.klinghagen@regeringskansliet.se
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§ 157 Remiss: Hårdare regler för nya
nikotinprodukter
Dnr KS 2021/313

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att besvara remissen SOU 2021:22 Hårdare regler för nikotinprodukter med bifogat
yttrande.
Centerpartiet deltar inte i beslutet.

Sammanfattning
Regeringen har tillsatt en utredning som föreslår en ny lag för reglering av tobaksoch nikotinfria produkter som används på ett likartat sätt som tobaksvaror och att
stärka regelverket kring e-cigaretter. Förslaget är nu på remiss; Trelleborgs
kommun är en av remissinstanserna.
Nikotin är det starkt beroendeskapande ämnet i tobaksprodukter och finns även i
bland annat e-cigaretter och i läkemedel för tobaksavvänjning. Ren nikotin är så
giftigt att det är enligt lag helt förbjudet att använda. På senare tid har det skett en
snabb utveckling av produkter utan tobak, men med nikotin, såsom snus och
vätskor avsedda för e-cigaretter. Smaksätta produkter bidrar till att göra dem
attraktiva för barn, unga och personer som inte tidigare använt nikotin. Barn och
unga är särskilt känsliga för nikotinets belönande och beroendeframkallande
egenskaper och förtjänar ett särskilt skydd.
Det är mot denna bakgrund utredningen föreslår att det ska införas ett förbud mot
vätskor som är avsedda för e-cigaretter om de innehåller smaktillsatser som smakar
annat än tobak. Utredningen föreslår också en ny lag och förordning som reglerar
tobaksfria nikotinprodukter på samma sätt som andra produkter på tobaksområdet,
dvs. åldersgräns 18 år, måttfull marknadsföring och varningstext på
förpackningen.
Näringsidkare som driver detaljhandel med tobaksfria nikotinprodukter ska utöva
egenkontroll. Försäljningen av tobaksfria nikotinprodukter ska anmälas till
kommunen som också ska ha tillsyn över försäljningen på samma sätt som för
tobaksprodukter.
Samhällsbyggandsförvaltningens miljöavdelning har ansvar för tillsyn enligt lagen
(2018:2088) om tobak och liknande produkter och har därför bidragit med
synpunkter i föreliggande förslag till yttrande.
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Förslaget bidrar till att minska nikotinberoende, särskilt hos unga och på sikt
gynnas även folkhälsan. För kommunen kommer förslaget att innebära mer
administration och ökade kostnader.
Trelleborgs kommun föreslås ställa sig positiv till förslaget och i yttrandet framföra
de synpunkter som kommunens tillståndshandläggare har lämnat, särskilt att alla
produkter, tobaksvaror, snus, e-cigaretter och påfyllnadsbehållare samt tobaksfria
nikotinprodukter borde ingå i samma lag och vara tillståndspliktiga.

Beslutsunderlag
SOU 2021:22

Beslutsgång
Patrik Holmberg anmäler att Centerpartiet inte deltar i beslutet.
Ordföranden ställer proposition på liggande förslag och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt detta.

Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen; Miljöavdelning
Kultur och fritidsförvaltningen; Alkohol- och drogförebyggande samordnare
Kommunledningsförvaltningen; Tillväxtavdelningen
Yttrandet skickas per e-post till s.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia
till s.fs@regeringskansliet.se. Ange diarienummer S2021/02982 och
remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.
Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex.
Word), den andra i ett format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven enligt
lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service. Remissinstansens
namn ska anges i namnet på respektive dokument.
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§ 158 Initiativärende (S) Borgensåtaganden
Dnr KS 2021/360

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att i de riktlinjer som ska tas fram med anledning av uppdatering av Finanspolicy
inkludera riktlinjer även för borgensåtaganden till föreningar och bolag utanför
kommunens regi
att ge kommundirektören i uppdrag att säkerställa att sedan tidigare beslutade
borgensåtaganden följer gällande regelverk inom kommunen
att ge kommundirektören i uppdrag att utveckla borgensförbindelsernas
sammanställning i Årsredovisningen respektive i Finansiell delårs-/årsrapport.

Sammanfattning
Socialdemokraterna har inkommit med ett initiativärende angående
att titta på policy och riktlinjer för borgensåtagande till föreningar och bolag
utanför kommunens regi.
att presentera en reviderad policy och riktlinje för borgensåtagande till föreningar
och bolag utanför kommunens regi
att titta på de befintliga bolagsåtaganden som finns
att göra en förteckning över de befintliga borgensåtaganden som finns
Vid kommunfullmäktiges möte 2021-05-31 kommer ärendet Uppdatering
Finanspolicy med anledning av inrättande av internbank att behandlas. I förslaget
till reviderad Finanspolicy finns ett kapitel avseende Borgensåtagande (kapitel 8) –
detta kapitel är inte specificerat avseende borgensåtaganden för bolag inom
kommunkoncernen eller bolag/föreningar utanför kommunkoncernen.
Att ta fram en separat borgenspolicy bör därför inte vara nödvändigt.
I tjänsteskrivelsen till ärendet Uppdatering Finanspolicy med anledning av
inrättande av internbank framgår att riktlinjer ska arbetas fram.
I årsredovisningen finns idag i not till Borgensförbindelser (årsredovisning 2020
not 28) en sammanställning över borgensförbindelser uppdelad på egna bolag
respektive externa borgensförbindelser. I Finansrapporten finns idag en
sammanställning över borgensförbindelser avseende egna bolag där såväl
fullmäktiges beslut såsom totalt borgensåtagande aktuellt datum framgår.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Initiativärende, Borgensförbindelse 2021-05-20 (denna
tjänsteskrivelse)
Kommunstyrelsen (2021-05-12 KS §133 Initiativärende S Borgensåtagande)
Tjänsteskrivelse Revidering av finanspolicy 2021-03-16, ärende 2021/187
Förslag till Trelleborgs kommuns Finanspolicy Beslutad av Kommunfullmäktige i
Trelleborgs kommun xxxx-xx-xx § x, ärende 2021/187

Yrkande
Lennart Höckert (S) yrkar bifall till liggande förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Lennart Höckerts (S) yrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt detta.

Beslutet skickas till
Bo Carlbark, Bitr. Kommundirektör
Annika Lagerlöw-Ahola, Avdelningschef Kvalitét och Resursutveckling
Nicklas Ekblad, Enhetschef Processtöd
Izabela Obiedzinski, Koncern Redovisningschef
Gordana Vojnikovic, Ekonom
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§ 159 Budgetförslag 2022 Kommunstyrelsen
Dnr KS 2021/377

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att ställa sig bakom förslag till flerårsbudget för år 2022-2025 enligt skrivelse per
den 2021-05-24
att överlämna underlaget till Budgetberedningen inför budget 2022 med plan 202325, KS 2021/96
att i exploateringsbudgeten avsätta 43 700 tkr till Sjöstaden
att i exploateringsbudgeten avsätta 4 000 tkr till Stadskärnan
att i exploateringsbudgeten avsätta 122 600 tkr till BCT
att i investeringsbudgeten avsätta 615 000 tkr till ringvägsprojektet
att avsätta 30 000 tkr till strategiska markförvärv för ringvägsprojektet
att i driftbudget avsätta 16 000 tkr till sekretariatet
att Kommunstyrelsen har mottagit information om förvaltningschefens förslag till
budget 2022 och översänder densamma enligt fastställda riktlinjer för fortsatt
central beredning.
Centerpartiet, Socialdemokraterna och Söderslättspartiet deltar inte i beslutet.

Sammanfattning
Kommunledningsförvaltningen har utarbetat ett budgetförslag för
Kommunstyrelsen inför budget- och verksamhetsår 2022. Förslaget utgår från
kommunfullmäktiges ramar och anvisningar för Trelleborgs förvaltningar.
Budgetförslaget är bilagt föreliggande tjänsteskrivelse. Budgetförslaget inkluderar
den, av Kommunstyrelsens arbetsutskotts, godkända långtidsbudgeten avseende
kuststadsprojektet.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges budget och budgetanvisningar 2022-2024

Yrkande
Emil Samnegård (MP) yrkar avslag till att-satserna ett, två, fem sex och sju i
liggande förslag samt att beloppet i att-sats åtta ändras till 8 000 tkr.
Mikael Rubin (M) yrkar avslag på Emil Samnegårds (MP) samtliga yrkanden.
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Beslutsgång
Patrik Holmberg (C) anmäler att Centerpartiet inte deltar i beslutet.
Lennart Höckert (S) anmäler att Socialdemokraterna inte deltar i beslutet
Christer Dahlberg (SÖS) anmäler att Söderslättspartiet inte deltar i beslutet.
Ordföranden ställer liggande förslag mot Emil Samnegårds (MP) yrkanden och
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med liggande förslag.
Omröstning begärs och ska genomföras

Omröstning
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:
Ja för liggande förslag
Nej för Emil Samnegårds (MP) avslags- och ändringsyrkanden.
Vid omröstning genom upprop lämnas nio (9) ja-röster av
Göran Gärtner (M), Marianne Ohrlander (M), Erik Lundström (KD), Helmuth
Petersén (SD), Ken Karlsson (SD), Mathias Andersson (SD), Bengt Andersson
(SD), Henrik Silfverstolpe (L) och Mikael Rubin (M).
samt en (1) nej-röst av
Emil Samnegård (MP)
Fem (5) ledamöter avstår från att rösta
Christer Dahlberg (SÖS), Lennart Höckert (S), Anna Nordstrandh (S), Veronica
Larsson (S) och Patrik Holmberg (C).
Kommunstyrelsen beslutar därmed i enligt liggande förslag.

Reservation
Emil Samnegård (MP) anmäler muntlig reservation till förmån för eget yrkande.

Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen
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§ 160 Ägarrepresentant i Framtidsrådet för
Sysav
Dnr KS 2021/425

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att utse Mikael Rubin (M), till ägarrepresentant i Framtidsrådet för SYSAV med
Johnny Nilsson (S) som ersättare.

Sammanfattning
Föreligger förslag till ägarrepresentant och dess ersättare i Framtidsrådet för
SYSAV.
Ägarsamrådet i SYSAV beslutade den 26 maj 2021 att tillsätta ett Framtidsråd med
en representant per ägarkommun och att varje ägarkommun senast den 30 juni
2021 till Sysav ska anmäla vem kommunen har utsett till ägarrepresentant i
Framtidsrådet.
Avsikten är att en förtroendevald ska utses till ägarrepresentant i Framtidsrådet.

Beslutsunderlag
Skrivelse från Malmö Stad till SYSAV:s delägarkommuner samt SYSAV:s styrelse
och ledning
Minnesanteckningar förda vid extra ägarsamråd i Sydskånes avfallsaktiebolag

Yrkande
Lennart Höckert (S) yrkar bifall till liggande förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på liggande förslag och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt detta.

Beslutet skickas till
De valda
SYSAV: eva.vonquitzow@sysav.se
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§ 161 Skrivelser och rapporter
Dnr KS 2021/391

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att notera informationen.

Sammanfattning
På kommunstyrelsens sammanträde 2021-06-16 redovisas skrivelser och rapporter
för perioden 2021-05-24 -- 2021-06-15:
2021-05-24 TRAB 2020-04-22 § 10 Fastställande av datum för årsstämma 2022
2021-05-26 Rapport för Trelleborgs kommun, fördjupning av cykelfrämjandets
kommunvelometer 2021
2021-05-27 Årsredovisning VoB Syd
2021-05-31 Skåne Läns författningssamling
2021-06-01 Information beviljat bygglov Valfisken
2021-06-09 Protokoll, Romeleås- o Sjölandskapskommittén 2021-05-21 samt en
beskrivning av ett biosfärområde
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§ 162 Anmälda delegationsbeslut
Dnr KS 2021/416

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 2021-05-26 -- 2021-06-15:

Ordförandebeslut
Granskningsyttrandedetaljplan DP 274 Högalids förskola, Högalid 63 Dnr KS
2020/747

KSAU
2021-06-11 Kommunstyrelsens arbetsutskott (2021-06-03 KSAU §175 Yttrande
Distributionsstöd av nyhetstidningar i hela landet)
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§ 163 Komplettering av borgensåtagande för
Trelleborgs Hamn AB
Dnr KS 2021/314

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta
att såsom för egen skuld ingå borgen för Trelleborgs Hamn AB:s låneförpliktelser
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 1 000 miljoner kronor, jämte därpå löpande
ränta och kostnader
att fastställa borgensavgift om 0,5 procent.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har 2018-06-18 (§ 152) i samband med beslut om
Överenskommelse Trelleborgs kommun och Trelleborgs Hamn AB beslutat om att
i samband med övertagande av markområde inom det befintliga hamn området
teckna borgen för lån till Trelleborgs Hamn AB med 1 000 miljoner kronor.
Med detta beslut görs en komplettering av ovan nämnda beslut med anledning av
ställt krav från långivare Kommuninvest i Sverige AB om proprieborgensbeslut,
samt komplettering gällande borgensavgift.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-03
Komplettering av borgensåtagande för Trelleborgs Hamn AB
Kommunfullmäktige 2018-06-18 § 152

Yrkande
Lennart Höckert (S) yrkar bifall till liggande förslag.

Beslutsgång
Emil Samnegård (MP) anmäler att Miljöpartiet inte deltar i beslutet.
Ordföranden ställer proposition på liggande förslag och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt detta.

Beslutet skickas till
Avdelningen för kvalitet- och resursutveckling
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§ 164 Utredning av möjligheterna till psykiatrisk
specialistkompetens inom
bildningsförvaltningens organisation
Dnr KS 2021/294

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta
att godkänna bildningsnämndens begäran och därmed uppdra till
bildningsnämnden att utreda möjligheterna och kostnaderna för att bygga upp
psykiatrisk kompetens inom bildningsförvaltningen
att bildningsnämnden återkommer innan utgången av februari 2022 med
utredningen.

Sammanfattning
Bildningsnämnden inkom, 2021-04-22, med en begäran om att av
kommunstyrelsen få i uppdrag att utreda möjligheterna kring att bygga upp en
psykiatrisk kompetens inom bildningsförvaltningen. Detta för att främja elevers
psykiska hälsa.
Vidare ärendebeskrivning föreligger i begäran insänd av bildningsförvaltningen
samt bildningsnämndens beslut 2021-04-14 § 70.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-14
Begäran från bildningsnämnden samt beslut BIN 2021-04-14 § 70 (samma
dokument)

Yrkande
Mathias Andersson (SD) yrkar bifall till liggande förslag.
Emil Samnegård (MP) yrkar följande ändringar och tillägg i liggande förslag
att godkänna bildningsnämndens begäran och därmed uppdra till
bildningsnämnden att utreda möjligheterna och kostnaderna för att bygga upp
psykiatrisk kompetens inom bildningsförvaltningen
att bildningsnämnden återkommer innan utgången av februari 2022 med
utredningen.
att utredningen bekostas från kommunfullmäktiges oförutsedda medel.
Lennart Höckert (S) yrkar bifall till liggande förslag samt Emil Samnegårds (MP)
tilläggsyrkande (tredje att-satsen).
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Mikael Rubin (M) yrkar avslag på Emil Samnegårds tilläggsyrkande (tredje attsatsen)
Christer Dahlberg (SÖS) yrkar bifall till liggande förslag samt Emil Samnegårds
ändringsyrkande (första att-satsen).
Henrik Silfverstolpe (L) yrkar avslag på Emil Samnegårds (MP) tilläggsyrkande
(tredje att-satsen).

Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på Emil Samnegårds (MP) ändringsyrkande i
första att-satsen och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla ändringsyrkandet.
Ordföranden ställer därefter Emil Samnegårds (MP) med fleras tilläggs att-sats
(tredje att-satsen) mot avslag på densamma och finner att kommunstyrelsen
beslutar att avslå att-satsen.
Omröstning begärs och ska genomföras.

Omröstning
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning
Ja för avslag till tilläggs att-satsen
Nej för bifall till tilläggs att-satsen
vid omröstning genom upprop lämnas elva (11) ja-röster av
Göran Gärtner (M), Marianne Ohrlander (M), Erik Lundström (KD), Helmuth
Petersén (SD), Ken Karlsson (SD), Mathias Andersson (SD), Bengt Andersson
(SD), Henrik Silfverstolpe (L), Christer Dahlberg (SÖS), Patrik Holmberg (C) och
Mikael Rubin (M).
samt fyra (4) nej-röster av
Lennart Höckert (S), Anna Nordstrandh (S), Veronica Larsson (S) och Emil
Samnegård (MP).
Kommunstyrelsen beslutar därmed avslå Emil Samnegårds (MP) med fleras
tilläggsyrkande.

Reservation
Miljöpartiet och Socialdemokraterna anmäler muntlig reservation till förmån för
eget yrkande.

Beslutet skickas till
Bildningsnämnden
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§ 165 Policy kamerabevakning
Dnr KS 2021/311

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta policy för kamerabevakning.

Sammanfattning
För att säkerställa behovet av integritet och effektiv bevakning har policy med
tillhörande riktlinje tagits fram.
Det övergripande ansvaret för kamerabevakningen och dess användning föreslås
vila på Kommunledningsförvaltningen. Inom förvaltningen föreslås ansvaret ligga
på Säkerhetsenheten.
Trelleborgs kommun har en central lösning för kameraövervakning och på sikt
föreslås att alla kameror anslutas till denna lösning.
Samtliga förvaltningar och bolag ska minst en gång per år inge redovisning till
Kommunledningsförvaltningen av övervakningsutrustning - både sådan
kamerabevakning som kräver tillstånd och sådan kamerabevakning som inte kräver
tillstånd. Därefter sammanställs en rapport till Kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Riktlinje kamerabevakning
Policy kamerabevakning

Beslutet skickas till
Malin Ekblad, säkerhetschef
Samtliga förvaltningar
Rådhus AB
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§ 166 Ändrat/tydliggörande av ansvar för
teknisk och fysisk säkerhet
Dnr KS 2021/54

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att delegera det kommunövergripande ansvaret för teknisk och fysisk säkerhet till
kommundirektören
att ge kommundirektören i uppdrag att revidera reglementet för kommunstyrelsen
att ge kommundirektören i uppdrag att tillsammans med tekniska
serviceförvaltningen ta fram förslag till ny gränsdragningslista mellan
fastighetsägare och hyresgäst att vara klar och redovisad senast 2022-06-30

Sammanfattning
Under hösten 2020 fick Kommunstyrelsen rapport avseende teknisk och fysisk
säkerhet återrapporterad till sig, där beslut fattades om att ta fram underlag för att
tydliggöra ansvarsförhållanden inom kommunen. Detta för att säkerställa rätt nivå
av skydd på och inom verksamheterna.
Verksamheterna inom kommunen är beställare av teknisk och fysisk säkerhet, där
tekniska serviceförvaltningen är utförare. Dock saknas kravställare avseende nivå
på säkerheten för verksamheterna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-06

Beslutet skickas till
Arbetsmarknadsnämnden
Bildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden
Socialnämnden
Teknisk serviceförvaltning
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