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Kommunstyrelsen
Datum

Diarienummer

2020-08-26

KS 2019/729

Tid

Onsdagen den 2 september 2020 klockan 13.00

Plats

Meddelas senare

Ärenden
Nr

Ärende

Föredragande

1

Upprop

2

Fastställande av föredragningslista samt justering av
protokoll

3

Information - Postregistrering förtroendevalda

4

Kommundirektören informerar

5

Initiativärende (S) Stärkt arbete mot våld i nära
relationer

6

Strukturplan för Business Center Trelleborg

7

Svar på revisionens granskning av kommunens
näringslivsarbete

8

Medborgarbudget En miljon ideér - redovisning av
hur medborgarna röstat

9

Verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut återrapport

10

Årlig uppföljning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet 2019 KLF

11

Årlig uppföljning av aktiva åtgärder inom
likabehandling 2019 KLF

12

Effektmål Kommunstyrelsen 2021

13

Avtal, DP 232, Projekt 50080, Fastighet Anderslöv
50:11 och Profilen 11

14

Tilläggsäskande av medel för taxekollektivet
angående utbyggnad av exploateringsområde för
detaljplan, DP 232 ”Anderslöv 50:11 och Profilen 11

15

Skrivelser och rapporter

16

Anmälda delegationsbeslut

17

Återrapport, Organisationsförändringar i
kommunstyrelsens verksamhet

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
Org.nr 212000-1199
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Nr

Ärende

18

Markanvisningsavtal del av Innerstaden 3:77 m.fl.
DP 243 ”Övre och Stadsparken”

19

Analys och åtgärdsförslag efter SCB:s
medborgarundersökning

20

Internkontroll – gemensamma risker 2021

21

Införande av komponentavskrivning, ramjustering
2020

22

Förslag på ändrad finansieringsmodell för beräkning
av medlemsavgiften från och med 2021 för Skånes
Kommuner

23

Årlig uppföljning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet 2019

24

Årlig uppföljning 2019 av aktiva åtgärder inom
likabehandling

25

Avsiktsförklaring Trafikverket avseende samverkan
kring åtgärder med anledning av flytt av Trelleborgs
hamn

26

Behandling av folkinitiativ avseende dragningen till
Trelleborgs Hamn AB

27

Jämställdhetsaktiviteter för Trelleborgs kommun

28

Förslag till lokala föreskrifter för att skydda
människors hälsa och miljön enligt miljöbalken och
förordningen om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd

29

Remiss, Region Skånes tågstrategi

30

Avsiktsförklaring avseende etablering av
kriminalvårdsanläggning i Trelleborgs kommun

31

Äskande av medel för utökning av investeringsram
2020

Föredragande

Glöm inte att meddela om du får förhinder till Eva-Lotta Kittel, e-post: evalotta.kittel@trelleborg.se.

Kommunstyrelsen
Mikael Rubin (M)
Ordförande

Tid
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Ledamöter
Mikael Rubin (M), Ordförande
Göran Gärtner (M)
Catharina von Blixen-Finecke (M)
Erik Lundström (KD), Vice ordförande
Helmuth Petersén (SD)
Anita Persson (SD)
Mathias Andersson (SD)
Bengt Andersson (SD)
Henrik Silfverstolpe (L)
Christer Dahlberg (SÖS)
Lennart Höckert (S)
Anna Nordstrandh (S)
Veronica Larsson (S)
Patrik Holmberg (C)
Emil Samnegård (MP)

Ersättare
Ann Kajson Carlqvist (M)
Marianne Ohrlander (M)
Jan Isaksson (M)
Åke Svensson (KD)
Ken Karlsson (SD)
Fredrik Karlsson (SD)
Fredrik Trulsson (SD)
Anna Holst (SD)
Inger Persson (L)
Anders Ahvander (SÖS)
Sven Lindkvist (S)
Birgitta Lanér Sjöström (S)
Torbjörn Karlsson (S)
Mariann Sjöström (C)
Maria Wilhelms (MP)

Deltagande tjänstemän
Daniel Vagland, Kommunjurist, Kommunledningsförvaltningen
Eva-Lotta Kittel, Kommunsekreterare, Kommunledningsförvaltningen
Bo Carlbark, Ekonomichef, Kommunledningsförvaltningen
Fredrik Geijer, Kommundirektör, Kommunledningsförvaltningen
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1 Upprop
Sammanfattning
Kommunsekreteraren håller upprop.
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2 Fastställande av föredragningslista samt
justering av protokoll
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att utse Erik Lundström (KD) och Helmuth Petersén (SD) att, tillsammans
med ordföranden, justera kommunstyrelsens protokoll onsdagen den 9 september
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 9 september 2020.
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3 Information - Postregistrering förtroendevalda
Dnr KS 2020/594

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att notera informationen.

Sammanfattning
Kommunjurist Daniel Vagland informerar om registreringsrutiner för e-post och
brev som skickas till förtroendevalda.

7 (39)

4 Kommundirektören informerar
Dnr KS 2020/505

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att notera informationen.

Sammanfattning
Kommundirektören informerar om aktuella frågor.

8 (39)

5 Initiativärende (S) Stärkt arbete mot våld i nära
relationer
Dnr KS 2020/380

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna kompletteringen av information angående kommunens roll i
samverkansgruppen.

Sammanfattning
Socialdemokratiska gruppen i Kommunstyrelsen har inkommit med ett
initiativärende angående att stärka arbetet mot våld i nära relationer. 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.
Kommunstyrelsen fattade beslut 2020-06-17 om att ärendet skulle kompletteras,
och gav i uppdrag till kommundirektören att undersöka hur väl kommunens roll i
samverkansgruppen fungerar och återkomma till kommunstyrelsen med besked om
detta (se bilaga sidan 4 i tjänsteskrivelsen ”Komplettering av ärendet”).

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-08-11
Kommunstyrelsens beslut 2020-06-17 § 163
Initiativärende från socialdemokraterna 2020-05-06 ”Stärkt arbete mot mäns våld
mot kvinnor”

Beslutet skickas till
Socialdemokraterna
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6 Strukturplan för Business Center Trelleborg
Dnr KS 2020/529

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att ställa sig bakom strukturplan Business Center Trelleborg som underlag för
fortsatt planering.

Sammanfattning
Inom ramen för Kuststad 2025 har en strukturplan för det planerade området
Business center Trelleborg tagits fram.
Syftet med strukturplanen är att tillsammans med intressenterna inom BCT skapa
en gemensam vision, en gemensam målbild och tydliga riktlinjer för innehåll och
disposition av området. Strukturplanen är ett visionärt dokument som framhäver
stadsdelens potential till utveckling och ska fungera vägledande vid kommande
planläggning och utveckling av stadsdelen. Strukturplanen redovisar den fysiska
strukturen för områdets långsiktiga utveckling. Den visar i grova drag hur området
kan delas in och rymma små och stora företag, logistikcenter, servicefunktioner,
grönstrukturer och rekreation.
Den politiska styrgruppen för Kuststad 2025 har vid möte 2020-05-18 ställt sig
bakom förslag till strukturplan.
För ytterligare information se rubriken ”Ärendet” sid 2.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-06-25
Minnesanteckningar politisk styrgrupp för Kuststad 2025 (2020-05-18)
Strukturplan Business Center Trelleborg 2019-10-25, rev. 2020-05-13

Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen, Kuststad 2025

10 (39)

7 Svar på revisionens granskning av
kommunens näringslivsarbete
Dnr KS 2020/417

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna föreliggande svar på revisionens granskning av kommunens
näringslivsarbete.

Sammanfattning
På uppdrag av revisorerna i Trelleborgs kommun har KPMG granskat kommunens
näringslivsarbete. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020. Detta underlag
utgör kommunstyrelsens svar på denna granskning.
Revisionens sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsens och
arbetsmarknadsnämndens arbete avseende styrning och uppföljning av
näringslivsarbetet i huvudsak bedrivs på ett ändamålsenligt vis och att det vidtagits
förbättrande åtgärder sedan revisionens förra granskning 2018.
Revisionens fyra rekommendationer berör kommunens roller och ansvar,
näringslivspolicy, företagares upplevelse av samarbetet och styrning och
uppföljning. Det konstateras i svaren att det redan pågår ett utvecklingsarbete inom
samtliga områden.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-07-30
Rapport från revisionen, KPMG, Granskning av kommunens näringslivsarbete,
Dnr KS 2020/417.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Arbetsmarknadsnämnden
Revisionen
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8 Medborgarbudget En miljon ideér redovisning av hur medborgarna röstat
Dnr KS 2019/314

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna att de förslag som fått flest röster genomförs så långt avsatt budget
medger,
att återrapportera projektet för kommunfullmäktige i december 2020.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har beslutat att avsätta fem miljoner per år för arbetet med
medborgarbudget enligt SKR (Sveriges kommuner och regioner) modell år 2020
och år 2021. Projektet, kallat ”En miljon idéer” syftar till att alla medborgare på
landsbygden ska ges möjlighet att vara delaktiga i bygdens utveckling.
Medborgarbudgeten är upplagd efter kriterier som kommunstyrelsen har beslutat.
Medborgabudgeten ska gälla fysiska investeringar på områden som förbättrar
miljön och/eller barn och ungas fritidsliv och/eller äldres fritid. Medborgarna har
fått ge förslag på vad budgeten ska användas till och därefter prioritera förslagen
genom röstning.
I En miljon idéer har landsbygden delats upp i två delar, söder år 2020 och norr år
2021. En miljon idéer 2020 är nu i genomförandefas som pågår september –
december. Aktuell rapport är en redovisning av hur medborgarna röstat.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-06-22
KF 2019-06-17 KF §155
KS 2019-12-18 KS §334
KS 2020-05-27 KS §130

Beslutet skickas till
Tillväxtavdelningen
Teknisk serviceförvaltning
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Bildningsförvaltningen
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9 Verkställigheten av kommunfullmäktiges
beslut - återrapport
Dnr KS 2019/441

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna återrapporten,
att slutlig återrapportering sker till kommunstyrelsen i november 2020.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade den 4 september 2019 att anta det av
kommunledningsförvaltningen föreslagna yttrande över revisionens slutliga
granskningsrapport ”Verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut” samt att ge
kommundirektören i uppdrag att vidta de föreslagna åtgärderna och återrapportera
till kommunstyrelsen i november 2019.
Kommunstyrelsen beslutade den 6 november 2019 att godkänna
återrapporteringen samt att ge kommundirektören i uppdrag att återkomma till
kommunstyrelsen i juni 2020 med en slutlig
återrapportering. Kommunledningsförvaltningen hade då påbörjat
implementeringen av beslutet t.ex. genom nämndsekreterarträffar för att minska
sårbarheten i nämndhanteringen i samtliga nämnder, genom att
kommunledningsgruppen arbetar samordnande i syfte att samtliga nämnder ska
efterleva kommunfullmäktiges beslutade årsplanering och genom
handläggarutbildning för fortsatt implementering av riktlinjer för ärendehantering.
Som en konsekvens av coronaviruspandemin (Covid-19) har arbetet med att
implementera beslutet inte fortlöpt i den takten att kommunledningsförvaltningen
är redo att avlägga en slutrapport.
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen godkänner återrapporten och att slutlig
rapportering sker till kommunstyrelsen i november 2020.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-07-28
Kommunstyrelsen 2019-04-04 § 196
Revisionen: Verkställighet av kommunfullmäktiges beslut 2019-05-14

Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen
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10 Årlig uppföljning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet 2019 KLF
Dnr KS 2020/521

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet för
kommunledningsförvaltningen för 2019.

Sammanfattning
Kommunledningsförvaltningen har i sin uppföljning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet för 2019 uppmärksammat följande.
Det har varit positiv respons avseende förändringar av arbetssätt inför flytt till nya
lokaler under 2020. Brister som framkommit är HLR och brandutbildning samt
utrymningsplan, detta ska åtgärdas innan sommaren 2020. Det finns behov av
kompetenshöjande insatser gällande arbetsmiljöarbete på medarbetarnivå. Olika
kompetenshöjande insatser kommer att genomföras under 2020.

Beslutsunderlag
Som rutin för uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet har
förvaltningschef inhämtat uppgifter från respektive chefer inom
förvaltningsområdet.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

14 (39)

11 Årlig uppföljning av aktiva åtgärder inom
likabehandling 2019 KLF
Dnr KS 2020/520

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna rapporten.

Sammanfattning
Enligt kommunens rutin för årlig uppföljning av aktiva åtgärder inom
likabehandling ska rapportering ske av arbetet årligen till förvaltningschef. Syftet
är att förvaltningarna ska ha en strukturerad uppföljning för att få en aktuell bild av
förbättringsområden som kan kopplas till likabehandlingsarbetet.
Kommunledningsförvaltningens rapport visar att kännedomen om planen behöver
ökas vilket man åtgärdar med kompetensutveckling.

Beslutsunderlag
Som ett underlag för uppföljningen av aktiva åtgärder inom likabehandling under
2019 har Kommunledningsförvaltningen inlämnat sina svar på uppföljningsenkäten
(se bifogad fil).

Beslutet skickas till
HR-avdelningen, Kommunledningsförvaltningen
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12 Effektmål Kommunstyrelsen 2021
Dnr KS 2020/368

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna förslaget till effektmål för kommunstyrelsen 2021,
att uppdra till kommundirektören att ta fram aktiviteter, som bidrar till uppfyllnad
av effektmålen, och redovisas i beslut om verksamhetsplan 2021.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutar om effektmål inför varje verksamhetsår. Effektmålen
formuleras utifrån kommunstyrelsens uppgifter och åtaganden med
kommunfullmäktiges inriktningsmål som politisk prioritering för verksamheten.
Målen för 2021, se rubriken Ärendet, är en revidering av målen 2020 med hänsyn
tagen till kommunledningsförvaltningens organisationsförändring per den 1 januari
2020. Förslaget har bearbetats vid en workshop med kommunstyrelsen den 27 maj
och har framarbetats med KS:s årsanalys 2019 som ett av underlagen. Föreliggande
effektmål är möjliga att revidera vid beslut avseende kommunstyrelsens
verksamhetsplan i december 2020, i synnerhet vid en förändring av budgetramarna.

Beslutsunderlag
Henrik Silfverstolpe (L) anmäler att Liberalerna inte deltar i beslutet.
Lennart Höckert (S) anmäler att Socialdemokraterna inte deltar i beslutet

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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13 Avtal, DP 232, Projekt 50080, Fastighet
Anderslöv 50:11 och Profilen 11
Dnr KS 2019/743

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna bifogat markanvisningsavtal,
att ge kommundirektören i delegation att teckna köpeavtal i enlighet med
markanvisningsavtalet,
att ge kommundirektören i delegation att vid behov förlänga och göra mindre
justeringar i markanvisningsavtalet och köpeavtal.

Sammanfattning
Förslag till markanvisningsavtal har upprättats mellan Trelleborgs kommun
och We Construction AB avseende fastigheterna Profilen 13 och Tången 1.
Markanvisat område ingår i detaljplanen ”Profilen 11 m.fl.”, DP 233.
Markanvisningsavtalet innebär en ensamrätt för exploatören att under en begränsad
tid och under givna villkor förhandla med kommunen om överlåtelse av
markanvisat område.

Beslutsunderlag
Markanvisningsavtal
Bilaga 1, Översiktskarta

Beslutet skickas till
Avdelningen för kvalitets- och resursutveckling
Mark- och exploateringsenheten
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14 Tilläggsäskande av medel för taxekollektivet
angående utbyggnad av exploateringsområde
för detaljplan, DP 232 ”Anderslöv 50:11 och
Profilen 11
Dnr KS 2019/698

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att revidera tidigare beslutat äskande så att anslag av 0,4 Mkr år 2019 och 11,6 Mkr
år 2020 erhålls till tekniska servicenämndens exploateringsbudget för
taxekollektivet VA,
att de ökade drifts- och kapitaltjänstkostnaderna inom taxekollektiven finansieras
genom VA-taxan,
att investeringen återredovisas till kommunfullmäktige i samband med
årsredovisningen för år 2023,
att tekniska servicenämnden återkommer inför budget år 2021 med
konkretiseringar avseende ökade driftskostnader.

Sammanfattning
Detaljplanen för Anderslöv 50:11 och Profilen 11 i Trelleborgs kommun, DP 232,
antogs av samhällsbyggnadsnämnden i september 2019. För att möjliggöra för
bostadsbebyggelsen måste först allmän platsmark i form av gator, gc-stråk och park
byggas ut samt VA- och dagvattenledningar läggas ner. 7 Mkr har tidigare äskats
till taxekollektivet. Entreprenadarbeten för taxekollektivet har startat under våren
2020 och slutligt färdigställande beräknas ske under hösten 2020. Antaget anbud
innebär att tidigare äskade medel inte kommer att täcka kostnaderna för den
taxefinansierade delen av arbetena.
För ytterligare beslut se tjänsteskrivelsen och tidigare beslut i Kommunfullmäktige
(2019-12-16-KF §280)

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse (2019-11-18)
Kommunfullmäktige (2019-12-16-KF §280)

Beslutet skickas till
Avdelningen för kvalitet- och resursutveckling
Teknisk servicenämnd
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15 Remiss, Region Skånes tågstrategi
Dnr KS 2020/496

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att besvara remissen med föreslaget yttrande.

Sammanfattning
Trelleborgs kommun har fått i uppdrag av Skånetrafiken att framföra synpunkter
gällande tågstrategin för regionen. Strategin fokuserar på att bemöta den ökade
tågtrafiken till Trelleborg C genom att bygga dubbel- eller partiellt dubbelspår
(extra långt mötesspår) längst med kontinentalbanan. Denna utbyggnad kommer att
vara nödvändig för att kunna uppnå målresande med 4 Pågatåg i timmen under
högtrafik.
Trelleborgs kommun ställer sig positiva till utbyggnaden av kontinentalbanan, dock
får inte exploateringen ta anspråk på mark som är tänkt att användas till Östra
ringvägen och hamninfarten. Kommunen har på järnvägens västra sida avsatt ett
område som är lämpligt för framtida dubbelspår. Utrymmet sträcker sig 30 meter
från den befintliga järnvägen.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningen har gått igenom följande dokument:
- Tågstrategi – Strategi för utveckling av den regionala tågtrafiken i Skåne.
- Detaljplan för Östra ringvägen (Kyrkoköpinge 16:3 med flera).
- Detaljplan för Östra hamninfarten (Öster Jär 1:7 med flera).

Beslutet skickas till
Remissvaret ska skickas till info@skanetrafiken.se

19 (39)

16 Skrivelser och rapporter
Dnr KS 2020/503

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att notera informationen.

Sammanfattning
På kommunstyrelsens sammanträde 2020-09-02 redovisas skrivelser och rapporter
för perioden 2020-06-17 -- 2020-09-01:
2020-06-18 Protokoll från årsstämma 2020, Segeåns Vattendragsförbund och
Vattenråd
2020-06-24 Klagomål avseende broschyr om kommunens pärlor
2020-07-02 Gemensam skrivelse, Angående statsbidrag för att ekonomiskt stödja
vården och omsorgen till följd av sjukdomen covid-19
2020-07-20 Protestlista mot rivningsplaner av gammal Skånegård, Schaggarps gård
2020-07-23 Kungörelse om laga kraft, detaljplan, DP 245, Östervång 1:78 m fl,
Bovieran
2020-08-05 Fråga till KS från Pingvin rugbyklubb
2020-08-10 Rapport om personuppgiftsincidenter daterad 2020-05-27 -- 2020-0703
2020-08-12 Revisionsrapport och årsredovisning 2019 Samordningsförbundet
2020-08-17 Meddelande om antagande av detaljplan, DP 223, Stuckatören 1 m fl
2020-08-17 SBN 2020-08-11 § 211 Ansökan om strandskyddsdispens för
nybyggnad av Källstorp 9:8
2020-08-17 Meddelande om antagande av ändring av detaljplan, DP 266, Bocken 6
2020-08-17 Meddelande om antagande av ändring av stadsplan, DP 265, Haren 32
2020-08-18 Meddelande om antagande av detaljplan, DP 242, Bollen 2 m fl
2020-08-19 SBN 2008-08-11 § 235 Ansökan om strandskyddsdispens för
uppförande av en träbro på Lilla Beddinge 5:46
2020-08-20 Underrättelse gällande väckt fråga om byggnadsminnesförklaring av
Schaggarps gård
2020-08-21 Kompletterande laga kraft-handling gällande DP 245, detaljplan för
Östervång 1:78 m fl
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17 Anmälda delegationsbeslut
Dnr KS 2020/504

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
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 2020-06-17 -- 2020-09-01.

Ordförandebeslut:
Yttrande granskning av detaljplan, DP 241, Kiosken 1 (delegationsordningen 8.12).
Yttrande samråd av detaljplan, DP 206, Lilla Beddinge 35:93
(delegationsordningen 8.11).
Yttrande granskning detaljplan, DP 258, Östra Torp 20:37 m.fl. "Smygehuks
parkering" (delegationsordningen 8.12).

Kommundirektören:
Avslag på begäran om utlämnande av allmän handling, stulna datorer
(delegationsordningen 8.3).
Partnerskapsavtal Greater Bio (firmatecknare).
Tjänsteförrättande kommundirektörer under kommundirektörens semesterperiod
utses (delegationsordningen 3.1).
Aktieöverlåtelseavtal för Trelleborgs Stadsnät AB ((delegationsordningen 4).
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18 Återrapport, Organisationsförändringar i
kommunstyrelsens verksamhet
Dnr KS 2019/499

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå
kommunfullmäktige besluta
att godkänna återrapporteringen.

Sammanfattning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2019-12-16 beslutades att återrapportera
beslutet om ny organisation på kommunledningsförvaltningen till
kommunfullmäktige. Den nya organisationen innebar:
att flytta trygghetsvärdarna från kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden
per 2020-01-01,
att flytta ANDT- och barnrättssamordning, inklusive ansvaret för finskt
minoritetsområde, från kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden per 202001-01,
att flytta kommunekologfunktionen från kommunstyrelsen till teknisk
servicenämnd per 2020-01-01,
att flytta marinbiologfunktionen, klimat- och hållbarhetsstrategiska funktionen,
samt Sydvästra Skånes Vattenråds administration (SSV) från kommunstyrelsen till
samhällsbyggnadsnämnden per 2020-01-01,
att ge kommundirektören i uppdrag att fortsatt utreda lämplig organisering av
räddningstjänstens verksamhet och återkomma till kommunfullmäktige i februari
2020,
att reglementen justeras med ansvarsområden därefter.
Samtliga beslut är verkställda. Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde
den 2020-02-24 att ansvaret för räddningstjänstverksamheten överförs från
kommunstyrelsen till samhällsbyggnadsnämnden per 2020-03-01.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-07-29
KF 2020-02-24 § 72 Organisationstillhörighet Räddningstjänsten

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidsnämnden
Teknisk servicenämnd
Samhällsbyggnadsnämnden
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19 Markanvisningsavtal del av Innerstaden 3:77
m.fl. DP 243 ”Övre och Stadsparken”
Dnr KS 2020/528

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå
kommunfullmäktige besluta
att godkänna bifogade markanvisningsavtal
att ge kommundirektören i delegation att inom markanvisningstiden godkänna och
teckna köpeavtal i enlighet med markanvisningsavtalen
att ge kommundirektören i delegation att vid behov förlänga och göra mindre
justeringar i markanvisningsavtalen och köpeavtalen.

Sammanfattning
Förslag till markanvisningsavtal har upprättats mellan Trelleborgs kommun
och MPD Blåametist Grund 2 AB, Hyresbostäder Övre AB, T4 Övre AB,
TrelleborgsHem AB och Fastighets AB 3HUS, nedan gemensamt kallade för
Exploatörerna. Markanvisat område ingår i detaljplanen för del av Innerstaden 3:77
m.fl. ”Övre och Stadsparken”, DP 243, som vann laga kraft 2019-12-04. Översikt
över planområdet samt plankarta för DP 243 återfinns i bilaga 1 och 2. Den mark
som respektive Exploatör anvisats, illustreras i bilaga 3. Inom området avses cirka
260 lägenheter, samt verksamheter i bottenplan längsmed Astrid Lindgrens Allé
uppföras. Markanvisningsavtal har skickats till Veidekke Eiendom AB för
signering, vilket hanteras i ett senare ärende i år. Idag pågår även en förhandling
mellan HUB-park och Trelleborgs kommun avseende ett mobilitetshus med
möjlighet för parkering, bostäder, kontor och verksamheter. Markanvisningen till
HUB-park hanteras i ett separat ärende tillsammans med Veidekke Eiendom AB.
Markanvisningsavtalen innebär en ensamrätt för Exploatörerna att under en
begränsad tid och under givna villkor förhandla med Trelleborgs kommun om
överlåtelse av markanvisat område.
Exploatörerna ska betala en markanvisningsavgift till Trelleborgs kommun, vilken
uppgår till totalt 955 700 kronor och tillfaller kommunen om Exploatörerna
ensidigt beslutar att inte fullfölja projektet. Exploatörerna har även åtagit sig en
byggnadsskyldighet kopplad till ett månadsvis vite.
Exploatörernas preliminära köpeskilling för de anvisade områdena uppgår
preliminärt till totalt 34 506 500 kronor och indexuppräknas till undertecknat
köpeavtal.

Beslutsunderlag
Markanvisningsavtal del av Innerstaden 3:77 m.fl. (Fastighets AB 3HUS) undertecknat exploatören
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Markanvisningsavtal del av Innerstaden 3:77 m.fl. (MPD Blåametist Grund 2 AB,
Midroc) - undertecknat exploatören
Markanvisningsavtal del av Innerstaden 3:77 m.fl. (Hyresbostäder Övre AB) undertecknat exploatören
Markanvisningsavtal del av Innerstaden 3:77 m.fl. (T4 Övre AB) - undertecknat
exploatören
Markanvisningsavtal del av Innerstaden 3:77 m.fl. (TrelleborgsHem AB) undertecknat exploatören
Bilaga 1. Översikt över område som markanvisats till Exploatörerna.
Bilaga 2. Preliminär etappindelning av utbyggnaden av Övre och Stadsparken

Beslutet skickas till
Tillväxtavdelningen: mark- och exploateringsenheten
Avdelningen för kvalitets- och resursutveckling
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20 Analys och åtgärdsförslag efter SCB:s
medborgarundersökning
Dnr KS 2020/333

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå
kommunfullmäktige besluta
att uppdra till samtliga nämnder att ta fram åtgärder för 2021 avseende hur
nämnderna ska förbättra medborgarnas inflytande – information, kontakt, påverkan
och förtroende – i kommunen
att kommundirektören återrapporterar åtgärderna till kommunfullmäktige i
december 2020.

Sammanfattning
Trelleborgs kommun beställer årligen, av statistiska centralbyrån (SCB),
genomförandet av en medborgarundersökning. Undersökningen är en enkät i vilken
ett representativt urval av Trelleborgs invånare svarar på delfrågor kring tre
huvudfrågeområden:
1. Kommunen som en plats att bo och leva på (Nöjd-Region-Index)
2. Kommunens verksamheter (Nöjd-Medborgar-Index)
3. Medborgarnas inflytande i sin kommun (Nöjd-Inflytande-Index)
Resultatet av undersökningen 2019 presenterades i kommunstyrelsen den 6 maj
2020. Kommundirektören fick i uppdrag att återkomma med en djupare analys av
undersökningen samt ett förslag på åtgärder för fortsatt arbete med förbättringar
och vidmakthållande avseende den kommunala servicen. Analysen och åtgärderna
redovisas i, till föreliggande ärende, bilagd presentation.
Resultatet av frågeområden 1 och 2 uppvisar ett blandat resultat med flera
förbättringsområden. I presentationen redovisas utmaningar och möjligheter för
olika verksamheter. Förslag på åtgärder för 2020 och 2021 redovisas.
Kommunstyrelsen understryker vikten av att redovisa och ta hänsyn till redan
planerade och pågående åtgärder som sker i organisation vid framtagande att nya
förbättringsåtgärder.
I nämndernas verksamhetsplaner för 2020 beskrivs flera mål och aktiviteter, med
utgångspunkt från kommunfullmäktiges inriktningsmål, som ska redovisas som en
del av åtgärdsplanen. Samtliga nämnder arbetar för närvarande med mål och
budget inför 2021, där mål kring ett tryggt och säkert Trelleborg, barn och unga
uppväxtvillkor och fritidsmöjligheter och ett starkare företagande och näringsliv är
i fokus. I de verksamhetsplaner som beslutas per nämnd i december kommer
därmed ett flertal åtgärder presenteras, som speglar behoven man ser i resultatet av
medborgarundersökningen.
Frågeområde 3, medborgarnas inflytande i sin kommun, uppvisar låga eller mycket
låga betyg i undersökningens resultat. Man kan konstatera en nedåtgående trend
under flera år. Kommunstyrelsen anser att frågan rör likväl politiker och
tjänstemän, och att resultatet måste förbättras under mandatperioden. Av denna
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anledning föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta om ett
särskilt uppdrag till nämnderna inför 2021, vilket föreskriver att samtliga nämnder
ta fram förbättringsförslag i syfte att öka medborgarens inflytande i kommunen.
Vid sidan av analysen och förslagen till förbättringar av verksamheten ser
kommunstyrelsen att det finns ett behov av att förbättra förankring och
genomförande, mottagandet och analysen av medborgarundersökningens resultat
framgent. I framtagandet av analyser och åtgärdsförlag utifrån resultatet av
medborgarundersökningar framåt ska man beakta resultat från kommunens
brukarundersökningar och annan relevant statistik. I synnerhet i när det gäller
medborgarundersökningen är en enkät som baseras på attityder och upplevelser,
snarare än direkt brukardialog. Därav föreliggande förslag, uppdrag till
kommunledningsförvaltningen, till beslut.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, KSAU, ? aug
Presentation förslag på analys och åtgärder, KSAU, ? aug
Presentation SCB:s medborgarundersökning – uppdrag, 13 maj 2020
KS presentation SCB medborgarundersökning 2019, KS 6 maj 2020

Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen
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21 Internkontroll – gemensamma risker 2021
Dnr KS 2020/459

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå
kommunfullmäktige besluta
att fastställa kommungemensamma risker för 2021.

Sammanfattning
Föreliggande ärende beskriver 2021 års kommungemensamma risker.
Enligt kommunens riktlinjer för internkontroll ska kommunstyrelsen genomföra en
riskanalys och besluta om kommungemensamma risker som ska granskas och/eller
åtgärdas i kommande års Internkontrollplan.
De kommungemensamma riskerna gäller samtliga nämnder och bolag. Därutöver
ska nämnderna genomföra egna riskanalyser som identifierar specifika risker för
respektive nämnd.
Såväl kommungemensamma som nämndspecifika risker ska följas upp av
nämnderna/bolagen och ska senast i samband med upprättande av årsanalysen
rapportera resultatet från uppföljningen till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen
ansvarar för återrapportering av gransknings- /åtgärdsresultaten av de
kommungemensamma riskerna till Kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-07-02
Bruttorisklista och riskvärdering – kommungemensamma risker 2021

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder och kommunala bolag
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22 Införande av komponentavskrivning,
ramjustering 2020
Dnr KS 2020/480

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå
kommunfullmäktige besluta
att tekniska servicenämndens driftram för år 2020 minskas med 12 mnkr
(nettoeffekt av justering för lägre avskrivningskostnader samt tillskott till arbetet
med underhållsplaner, energiåtgärder och invändigt underhåll),
att budgeten år 2020 till pensionskostnader ökas med 10 mnkr,
att resterande 2 mnkr används för att öka budgetreserven i form av
kommunfullmäktiges budgetmarginal under finansieringen,
att tekniska servicenämndens investeringsanslag till underhåll av fastigheter år
2020 ökas med 5 mnkr,
att det ökade investeringsanslaget finansieras inom av kommunfullmäktige
fastställd upplåningsram.

Sammanfattning
Detta ärende avser effekterna av ändrade avskrivningsprinciper för kommunens
anläggningstillgångar. Tidigare har avskrivning skett med en genomsnittlig
procentsats för hela tillgången (exempelvis en byggnad). Nya redovisningsregler
(Rådet för kommunalredovisning, rekommendation R4) innebär att kommunerna
istället ska använda sig av s.k. komponentavskrivning. Detta innebär att för
tillgångar som består av olika komponenter, exempelvis mark, fasad och
byggnadsinventarier i en byggnad, så ska respektive komponents livslängd avgöra
avskrivningstiden.
Från och med 2020, dock efter budgetbeslutet, har förändringen införts gällande
fastighetsverksamheten. Effekten är att avskrivningskostnaderna för kommunens
fastigheter minskar med 14 mnkr under 2020. Utan någon budgetjustering skulle
teknisk servicenämnds ekonomiska utfall påverkas positivt med motsvarande
belopp (14 mnkr).
De budgetjusteringar för 2020 som nu föreslås är följande:





Till följd av de lägre avskrivningskostnaderna minskas teknisk
servicenämnds driftram för 2020 med 14 mnkr.
Samtidigt har det i dialogen med företrädare för teknisk serviceförvaltning
framkommit att förändringen bland annat påverkar förvaltningens arbete
med underhållsplaner. Därtill har det framförts behov av att genomföra
vissa energiåtgärder samt åtgärda visst eftersatt invändigt underhåll. Av
dessa skäl bör 2 mnkr återföras till tekniska servicenämndens driftram för
2020.
Kommunens pensionskostnader överskred budgeten med cirka 15 mnkr
redan 2019. Även för innevarande år är bedömningen att budgeterat belopp
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inte är tillräckligt för att täcka dessa kostnader. Av detta skäl bör budgeten
för pensionskostnaderna förstärkas med 10 mnkr.
Av kommunens budgetreserver (kommunfullmäktiges budgetmarginal
samt kommunstyrelsens anslag till oförutsett) kvarstår efter fullmäktiges
majsammanträde 19,2 mnkr. Med tanke på den ekonomiska osäkerhet som
rådande pandemi medför är förslaget att öka fullmäktiges budgetmarginal
med 2 mnkr.

Från och med 2021 är tanken att både nämndernas internhyreskostnader och
driftramar ska minskas motsvarande de lägre avskrivningskostnaderna (=
ekonomiskt neutralt).
En annan effekt som bör observeras är att de ändrade redovisningsprinciperna
kommer att innebära att mer av underhållsinsatserna bokförs som investering än
vad som tidigare varit fallet. Förslaget är därför att tekniska servicenämndens
anslag till underhållsinvesteringar under 2020 ökas från 10 till 15 mnkr. Nivån från
år 2021 bör behandlas i ordinarie budgetprocess.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-06-18

Beslutet skickas till
Teknisk servicenämnd
Kommunledningsförvaltningen, Kvalitet och resursutveckling
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23 Förslag på ändrad finansieringsmodell för
beräkning av medlemsavgiften från och med
2021 för Skånes Kommuner
Dnr KS 2020/533

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå
kommunfullmäktige besluta
att godkänna förslaget till ändrad finansieringsmodell för beräkning av
medlemsavgiften till Kommunförbundet Skåne att gälla från och med 2021,
att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Sammanfattning
Kommunförbundet Skåne har i en skrivelse daterad 2020-06-26 inkommit med en
förfrågan om hur Trelleborgs kommun ställer sig till en förändrad
finansieringsmodell avseende medlemsavgiften till förbundet. Förändringen
förutsätter att samtliga medlemskommuner ger sitt godkännande.
Idag består förbundets finansiering dels av en medlemsavgift (fördelas mellan
kommunerna utifrån samlade skatteintäkter och statsbidrag), dels av avgifter som
bygger på en rad samverkansavtal och överenskommelser.
Enligt föreliggande förslag ska framöver merparten av de avgifter som grundas på
särskilda avtal istället ingå i medlemsavgiften. Undantag gäller samverkan inom
upphandlingsområdet som ska finansieras via de upphandlingar som genomförs.
Områden som förbundet inom närtid inte längre ska ansvara för respektive
områden där inte alla medlemmar deltar är också undantagna.
Medlemsavgiften ska framöver fördelas utifrån respektive kommuns invånarantal.
Det ingår vidare att medlemsavgiften ska reduceras med 22 procent inför år 2021
och med ytterligare 7,5 procent till år 2022.
Kommunledningsförvaltningen är positiv till de föreslagna förändringarna och
anser att förslaget bör godkännas. Samtidigt kan noteras att vissa av de nuvarande
avtalen bör ha uppkommit till följd av att berörda verksamheter/förvaltningar inom
kommunerna har sett behov av att samverka, exempelvis för att utveckla
verksamheten. Dessa verksamheter/förvaltningar har därmed varit beredda att inom
sina respektive budgetar finansiera samarbetet.
Med ett system där sådan samverkan ska finansieras på kommungemensam nivå,
det vill säga via medlemsavgiften, behöver Kommunförbundet Skåne tillsammans
med medlemskommunerna finna nya former för att fånga upp kommande viktiga
samverkansområden.
För Trelleborgs kommun dels innebär den nya finansieringsmodellen att
medlemsavgiften till Kommunförbundet Skåne som hanteras inom
kommunstyrelsen ram kommer att öka. Samtidigt minskar kostnaderna för de
nämnder/förvaltningar som tidigare betalat en avgift för befintliga
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samverkansavtal. Dessa effekter bör neutraliseras genom tekniska
budgetjusteringar.

Beslutsunderlag



Kommunförbundet Skånes skrivelse daterad 2020-06-26, inklusive
protokollsutdrag 2020-06-25 med tillhörande handlingar
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-06-29 (denna
skrivelse)

Beslutet skickas till
Kommunförbundet Skånes kansli; Gasverksgatan 3a, 222 29 Lund
Kommunledningsförvaltningen, Kvalitet och resursutveckling
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24 Årlig uppföljning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet 2019
Dnr KS 2019/643

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå
kommunfullmäktige besluta
att godkänna uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet för Trelleborgs
kommun för 2019.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har samordningsansvar för arbetsmiljöfrågorna i hela
kommunen och den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet
(SAM).
Sammantaget rapporterar förvaltningarna om ett välfungerande SAM avseende
verksamhetsår 2019. Arbetstagare och skyddsombud har fått möjlighet att
medverka i arbetsmiljöarbetet och arbetsmiljöarbetet är en naturlig del i
verksamheten.
Ansvarsfördelningen i arbetsmiljöarbetet vid organisationsförändringar har delvis
varit bristfällig. Flera förvaltningar rapporterar att de till viss del inte gått igenom
och/eller delvis saknar aktuell förteckning av föreskrifter och annan lagstiftning
som förvaltningarna på verksamhetsnivå omfattas av inom arbetsmiljöområdet.
Vissa förvaltningar rapporterar att chefer upplever SAM som tidskrävande.
Det finns ett kommunövergripande behov av ett systemstöd som möjliggör ett
effektivare SAM samt ett behov av ökad kunskap kring SAM för chefer,
skyddsombud och medarbetare. Medarbetare bör inkluderas i större utsträckning i
SAM. Utbildning har under 2019 erbjudits för alla nya chefer och skyddsombud.

Beslutsunderlag
Respektive förvaltning har för sin nämnd redovisat den årliga uppföljningen av det
systematiska arbetsmiljöarbetet avseende verksamhetsåret 2019.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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25 Årlig uppföljning 2019 av aktiva åtgärder
inom likabehandling
Dnr KS 2020/108

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå
kommunfullmäktige besluta
att godkänna rapporten om aktiva åtgärder inom likabehandling.

Sammanfattning
Rapport över förvaltningarnas arbete med aktiva åtgärder inom likabehandling
enligt gällande likabehandlingsplan.
Det finns ett kommunövergripande behov av ett systemstöd som underlättar för
förvaltningarna att få in frågorna i sina årshjul, samt ett behov av ökad kunskap
kring likabehandling för chefer och medarbetare.

Beslutsunderlag
Förvaltningarnas formulärsvar – Årlig uppföljning av aktiva åtgärder inom
likabehandling 2019. Förvaltningschef har inhämtat uppgifter från respektive
chefer inom förvaltningen.
Personalpolicy – kap 3 Likabehandlingsplan (Bifogas)

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Samtliga förvaltningar
HR-avdelningen
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26 Avsiktsförklaring Trafikverket avseende
samverkan kring åtgärder med anledning av
flytt av Trelleborgs hamn
Dnr KS 2020/297

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå
kommunfullmäktige besluta
att godkänna Avsiktsförklaringsavtal med Trafikverket avseende
samverkan kring åtgärder med anledning av flytt av Trelleborgs hamn.

Sammanfattning
Bilagd avsiktsförklaring för godkännande av KF (se bilaga).
Konsekvensanalys avsiktsförklaring Trelleborgs kommun - Trafikverket 2020-0525

Beslutsunderlag
Avsiktsförklaring med Trafikverket
Analys
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27 Behandling av folkinitiativ avseende
dragningen till Trelleborgs Hamn AB
Dnr KS 2020/578

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå
kommunfullmäktige besluta
att inte genomföra en folkomröstning baserat på det faktum att det nu finns en
avsiktsförklaring med Trafikverket samt att frågan är av riksintresse och därmed
inte bör vara föremål för en kommunal folkomröstning
att om folkomröstningen ändå vinner gehör i kommunfullmäktige ska den, av
kostnadsskäl, genomföras i samband med ordinarie val 2022.

Sammanfattning
Trelleborgs kommun har den 10 januari 2020 mottagit ett folkinitiativ, med
sammanlagt 4339 underskrifter, med begäran om en kommunal folkomröstning
avseende om dragningen till Trelleborgs Hamn AB skall ske via östlig eller västlig
infart.
Enligt 8 kap 2 § kommunallagen ska minst 10 procent av kommunens
röstberättigade stå bakom ett folkinitiativ för att frågan om folkomröstning ska
väckas i kommunfullmäktige. Initiativet ska vara skriftligt, ange den aktuella
frågan samt innehålla initiativtagarnas egenhändiga namnteckningar, uppgifter om
när namnteckningarna gjorts, namnförtydliganden, personnummer och uppgift om
deras adresser. Vid beräkningen av antalet initiativtagare ska endast de räknas med
som har skrivit under initiativet under den sexmånadersperiod som föregått
inlämnandet.
Kommunalt röstberättigad är den som är folkbokförd i kommunen, som senast på
valdagen fyller 18 år och som är svensk medborgare eller annan
unionsmedborgare, medborgare i Island eller Norge eller varit folkbokförd i
Sverige tre år i följd före valdagen.
Kommunledningsförvaltningen granskade de inlämnade namnunderskrifterna
under våren 2020 och har godkänt 4139 av de inlämnade underskrifterna. Enligt
uppgift från Valmyndigheten var antalet röstberättigade i kommunen den 10
januari 2020 (inlämningsdagen för folkinitiativet) 34 860. Det innebär att 3486
underskrifter krävs för att frågan om folkomröstning ska kunna väckas i
kommunfullmäktige.
Antalet godkända namnunderskrifter motsvarar 11,9 procent av de kommunalt
röstberättigade vid inlämningstillfället. Kommunfullmäktige ska därför besluta om
en folkomröstning ska genomföras gällande om dragningen till Trelleborgs Hamn
AB skall ske via östlig eller västlig infart. En folkomröstning ska genomföras om
inte minst 2/3 av de närvarande ledamöterna i fullmäktige röstar mot förslaget. En
kommunal folkomröstning är endast rådgivande.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt 2020-08-21 att föreslå kommunstyrelsen
besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta
att inte genomföra en folkomröstning baserat på det faktum att det nu finns en
avsiktsförklaring med Trafikverket samt att frågan är av riksintresse och därmed
inte bör vara föremål för en kommunal folkomröstning
att om folkomröstningen ändå vinner gehör i kommunfullmäktige ska den, av
kostnadsskäl, genomföras i samband med ordinarie val 2022.

Beslutsunderlag
Sammanställning namninsamling

Beslutet skickas till
Initiativtagaren
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28 Jämställdhetsaktiviteter för Trelleborgs
kommun
Dnr KS 2018/868

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå
kommunfullmäktige besluta
att fastställa föreslagna aktiviteter för jämställdhetsintegrering i Trelleborgs
kommun från år 2021.

Sammanfattning
Trelleborgs kommun deltog under 2019 i SKR:s projekt Modellkommuner, för att
starta en jämställdhetsintegrering i Trelleborg kommuns ledning och styrning.
Projektets syfte har varit att starta och stötta kommuner i jämställdhetsarbete, för
att nå de nationella jämställdhetspolitiska målen. Trelleborgs kommun är även
anslutna till Strategi för jämställt Skåne som Länsstyrelsen och kommunförbundet
Skåne tagit fram. Efter projektredovisning av Modellkommuner har
kommunledningsförvaltning fått i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsens
arbetsutskott med tre konkreta jämställdhetaktiviteter möjliga för Trelleborgs
kommun att genomföra.
De tre föreslagna aktiviteterna är:




Alla förtroendevalda och tjänstepersoner i Trelleborgs kommun ska
regelbundet utbildas i jämställdhet.
All individbaserad statistik i verksamhetsplaner, delårsrapporter och
årsredovisningar ska i normalfallet utgå ifrån könsuppdelad statistik.
Varje förvaltning ska fastställa och följa upp tre för verksamheten
relevanta områden för jämställdhetsintegrering.
Kommunledningsförvaltningen ansvarar för övergripande uppföljning.

Beskrivning av hur aktiviteterna ska genomföras finns i ärendet.

Beslutsunderlag
KS 2017/328 Jämställdhetsstrategi Ett jämställt Skåne 2017-2020

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder och förvaltningar i Trelleborgs kommun
HR avdelningen
Tillväxtavdelningen
Avdelning kvalitet och resurs
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29 Förslag till lokala föreskrifter för att skydda
människors hälsa och miljön enligt miljöbalken
och förordningen om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd
Dnr KS 2020/477

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå
kommunfullmäktige besluta
att anta nya lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i
Trelleborgs kommun.

Sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att översända miljöavdelningens förslag
till nya lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö till
kommunstyrelsen för att antas i Trelleborgs kommuns kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
SBN Tjänsteskrivelse till Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och
miljön
Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön 2015
Förslag till ändring av lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och
miljön
Kartor över Skåre Smygehamn och Trelleborg

Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
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30 Avsiktsförklaring avseende etablering av
kriminalvårdsanläggning i Trelleborgs kommun
Dnr KS 2020/501

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå
kommunfullmäktige besluta
att godkänna Samverkansavtal avseende etablering av kriminalvårdsanläggning i
Trelleborgs kommun.

Sammanfattning
2020-06-16 tecknades ett samverkansavtal mellan Kriminalvården och Trelleborgs
kommun avseende etablering av kriminalvårdsanläggning i Trelleborgs kommun.
Trelleborgs kommun har enligt avtalet anvisat plats för etablering av
kriminalvårdsanläggning. Anvisad plats följer tidigare lokaliseringsprövning,
vilken har legat till grund för Kriminalvårdens beslut att etablera sig i Trelleborgs
kommun.
Mer information under rubriken ”ärendet”.

Beslutsunderlag
Samverkansavtal mellan Trelleborgs kommun och Kriminalvården
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31 Äskande av medel för utökning av
investeringsram 2020
Dnr KS 2020/413

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå
kommunfullmäktige besluta
att öka samhällsbyggnadsnämndens investeringsram för 2020 med 1 mnkr,
att den ökade investeringsramen finansieras genom att kommunstyrelsens anslag
för oförutsedda investeringar minskas med motsvarande belopp.

Sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden har inkommit med en begäran om utökad
investeringsram på 1 mnkr för år 2020 (§24/2020). Bakgrunden är att de
mätinstrument som samhällsbyggnadsförvaltningen använder har stora brister.
Enligt det inkomna underlaget måste förvaltningen hyra in mätinstrument vilket
innebär en extra kostnad jämfört med att köpa in nya mätinstrument.
Kommunledningsförvaltningens bedömning, utifrån ovanstående, är att det bör
vara rimligt att under år 2020 bevilja samhällsbyggnadsnämnden ökad
investeringsram med 1 mnkr. Den ökade investeringsramen bör finansieras genom
att kommunstyrelsens anslag för oförutsedda investeringar minskas med
motsvarande belopp.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-21
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2020-02-11, § 24
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-06-08 (denna skrivelse)

Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunledningsförvaltningen, Kvalitet och resursutveckling

