Protokoll

1 (86)

Kommunfullmäktige
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2021-09-27

KS 2021/427

Plats och tid

Parken, Rotundan kl. 18.00–22.00

Beslutande

Helmuth Petersén (SD)
Cecilia Dahl-Andersson (S)
Mikael Rubin (M)
Anita Persson (SD)
Anna Nordstrandh (S)
Lars Mikkelä (M)
Christer Dahlberg (SÖS)
Per Klarberg (SD), 2:e vice ordförande
Sven Lindkvist (S)
Marianne Ohrlander (M)
Ola Olsson (C)
Henrik Silfverstolpe (L)
Mathias Andersson (SD)
Emil Samnegård (MP)
Jan Isaksson (M)
Ken Karlsson (SD)
Johnny Nilsson (S)
Göran Gärtner (M)
Bengt Andersson (SD)
Ann-Marie Flink (SÖS)
Marianne Fundahn (S)
Håkan Sjöberg (M), Ordförande
Wictor Olsson (SD)
Catharina von Blixen-Finecke (M)
Fredrik Karlsson (SD)
Patrik Holmberg (C)
Hans Norén (KD), 1:e vice ordförande
Birgitta Lanér Sjöström (S)
Inger Persson (L)
Fredrik Trulsson (SD)
Ismet Dedic (S)
Christian Ottergren (SÖS)
Mats Andersson (SD)
Eric Samuelsson (M)
Maria Wilhelms (MP)
Eva Höckert (S)
Håkan Lerstorp (SD)
Fredrik Schlyter (M)
Lennart Höckert (S)
Anna Holst (SD)
Ann Kajson Carlqvist (M)
Paul Lövdahl (S)
Thomas Malmqvist (SD)
Mariann Sjöström (C)
Sven Tilly (SÖS)
Mårten Bönnemark (M)
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Tjänstgörande ersättare

Hans Björklund (S), Tjänstgörande för Veronica Larsson (S)
Anitha Lata (S), Tjänstgörande för Andreas Persson (S)
Britta Brinck-Nehlin (M), Tjänstgörande för Gunnar Hedin (M)
Linda Hägg (M), Tjänstgörande för Göran Gärtner § 235-236
Thomas Nilsson (KD), Tjänstgörande för Erik Lundström (KD)
Estrid Nimåker (KD), Tjänstgörande för Karin Jönsson (KD)

Ersättare

Magnus Isgren (SD)
Eva Karlsson (SD)
Christer Leo (SD)
Lena Andersson (SD)
Gerd Klein (S)
Hanna Skånberg (S)
Per Jönsson (M)
Kenneth Lundgren (SÖS)
Mette Finnfors (C)
Pernilla Linde (C)
Jonas Ralving (L)
Tomas Tigerschiöld (MP)

Övriga

Fredrik Geijer, Kommundirektör, Kommunledningsförvaltningen, Deltar
digitalt
Eva-Lotta Kittel, Kommunsekreterare, Kommunledningsförvaltningen
Lena Näslund, Revisor, Kommunrevisionen, § 236
Aina Andersson, Revisor, Kommunrevisionen, § 237
Oliver Lazarevski, Filmproducent, Kultur- och fritidsförvaltningen
Peter Johnsson, IT-tekniker, Tekniska- serviceförvaltningen
Alexander Hultgren, Arrangemangstekniker, Kultur- och
fritidsförvaltningen
Pälle Syrén Mandelkonvalj, Jurist, Kommunledningsförvaltningen, Deltar
digitalt
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Justeringens plats och tid

Rådhuset den 7 oktober kl 13.00

Paragrafer

235–285

Sekreterare
Eva-Lotta Kittel
Ordförande
Håkan Sjöberg (M)

Justerare

Per Klarberg (SD)

Hans Norén (KD)

ANSLAG/BEVIS

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

Kommunfullmäktige

Datum då anslaget sätts upp

2021-10-07

Datum då anslaget tas ned

2021-11-02

Förvaringsplats
Underskrift
Eva-Lotta Kittel
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Innehåll
Ärende
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§ 235 Justering av protokoll
Dnr KS 2020/698

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att ordförande Håkan Sjöberg (M) justerar protokollet tillsammans med 1 vice
ordförande Hans Norén (KD) och 2 vice ordförande Per Klarberg (SD)
att justering sker den 7 oktober 2021 kl 13.00

Sammanfattning
För att kommunens webbsändning av ett kommunfullmäktigesammanträde ska
vara laglig får den inte vara kränkande i dataskyddsförordningens mening, kränka
den enskildes personliga integritet eller röja sekretess (Offentlighets- och
sekretesslagen, OSL).
Vid direktsändning av ett kommunfullmäktigesammanträde ansvarar de
medverkande själva för eventuella yttrandefrihetsbrott han/hon begår.
--Enligt 19 § i kommunfullmäktiges arbetsordning skall justering av protokollet ske
av 1 vice och 2 vice ordförande om dessa är närvarande.
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§ 236 Revisionens Granskning av rutiner för
efterlevnad av dataskyddsförordningen/GDPR
Dnr KS 2021/209

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga revisorernas rapport till handlingarna
att arbetet med handlingsplanen återrapporteras till Kommunfullmäktige senast
2021-12-31.

Sammanfattning
Revisorerna har genomfört Granskning av rutiner för efterlevnad av
dataskyddsförordningen/GDPR.
Rapporten föredras av revisor Lena Näslund.

Beslutsunderlag
Missiv och Rapport KPMG 2021-03-09 Granskning av rutiner för efterlevnad av
dataskyddsförordningen
Kommunstyrelsens beslut 2021-05-26 § 137
Tjänsteskrivelse kommunledningsförvaltningen
Tjänsteskrivelse socialnämnden

Yrkande
Christer Dahlberg (SÖS) yrkar bifall till liggande förslag med följande
komplettering
att arbetet med handlingsplanen återrapporteras till Kommunfullmäktige senast
2021-12-31

Beslutsgång
Ordförande Håkan Sjöberg (M) ställer proposition på Christer Dahlbergs (SÖS)
yrkande och finner på acklamation att kommunfullmäktige beslutar enligt detta.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Socialnämnden
Bildningsnämnden

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

Protokoll

8 (86)

Kommunfullmäktige
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2021-09-27

KS 2021/427

§ 237 Revisionens Granskning av
överförmyndaren
Dnr KS 2021/445

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga revisorernas rapport till handlingarna.

Sammanfattning
De förtroendevalda revisorerna i Trelleborgs kommun har gett EY i uppdrag att
granska överförmyndaren.
Rapporten föredras av revisor Aina Andersson.

Beslutsunderlag
Missiv och Rapport EY 2021-06-08 Granskning av överförmyndaren
Kommunstyrelsens beslut 2021-09-08 §172
Tjänsteskrivelse kommunledningsförvaltningen
Svar till revisionen
Markörer vid granskning

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen

Justerares signaturer
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§ 238 Val av ledamot i
Samhällsbyggnadsnämnden
Dnr KS 2021/342

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att utse Gunilla Thysell (M) till ledamot i samhällsbyggnadsnämnden.

Sammanfattning
Roger Persson (M), avsade sig, den 4 maj 2021, sitt uppdrag som ledamot i
samhällsbyggnadsnämnden. Avsägelsen godkändes i kommunfullmäktige 2021-0531 § 189.
På förekommen anledning nominerar moderaterna Gunilla Thysell (M) som
ordinarie ledamot i samhällsbyggnadsnämnden.

Beslutet skickas till
Den valda
Samhällsbyggnadsnämnden
Partigruppledarna

Justerares signaturer
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§ 239 Avsägelse och fyllnadsval av nämndeman
i Ystads tingsrätt
Dnr KS 2021/542

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelsen
att utse Mats Andersson (SD) till nämndeman i Ystad Tingsrätt.

Sammanfattning
Mats Andersson (SD) har ansökt om entledigande från uppdrag som nämndeman i
Ystad tingsrätt. Ystad Tingsrätt beslutade, 2021-08-11, att bifalla Mats Anderssons
begäran om entledigande.
På förekommen anledning föreslås Sverigedemokraterna nominera ny nämndeman
till Ystad tingsrätt.
Sverigedemokraterna nominerar Mats Andersson (SD) till uppdrag som
nämndeman i Ystad tingsrätt.

Beslutet skickas till
Den avgående
Den valde
Ystad Tingsrätt
Partigruppledarna

Justerares signaturer
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§ 240 Avsägelse av uppdrag som ledamot i
revisionen samt lekmannarevisor för AB
TrelleborgsHem
Dnr KS 2021/559

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.

Sammanfattning
Alexander Mattebo (KD), avsade sig den 24 augusti 2021, sina uppdrag som
ledamot i revisionen samt lekmannarevisor i AB TrelleborgsHem.
Till kommunrevisionen behöver ny ledamot utses och därefter behöver ny
lekmannarevisor nomineras till AB TrelleborgsHem.

Beslutet skickas till
Den avgående
Revisionen
AB TrelleborgsHem
Trelleborgs Rådhus AB
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§ 241 Val av lekmannarevisor och ordförande till
Östersjöterminalen AB
Dnr KS 2021/596

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att utse Fredrik Geijer och Bo Carlbark till ledamöter i Östersjöterminalen AB med
Mårten Olsson som suppleant
att utse Fredrik Geijer till ordförande i styrelsen
att utse Aina Andersson till lekmannarevisor i Östersjöterminalen AB.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade, 2020-11-30 § 222, att till ordinarie
lekmannarevisorer i Östersjöterminalen AB utse Aina Andersson och Martin
Skånberg. Beslutet var i linje med bolagets tidigare bolagsordning fastställd initialt
2019-12-16 § 269 och därefter 2021-02-15 § 58.
Efter valet av lekmannarevisorer reviderades bolagets bolagsordning (KF 2021-0322 § 135) och ny styrelse bestående av två ledamöter och en suppleant valdes (KF
2021-03-22 § 136). I den nya bolagsordningen framgår att det till
Östersjöterminalen AB ska väljas en ordinarie lekmannarevisor. Vidare har Fredrik
Geijer och Bo Carlbark valts till ledamöter i bolaget med Mårten Olsson som
suppleant.
Enligt 8 kap. 17 § Aktiebolagslagen, ska det till styrelser med fler än en ledamot
utses en ordförande. Fredrik Geijer föreslås utses till ordförande i styrelsen för
Östersjöterminalen AB. Vidare föreslås Aina Andersson väljas till lekmannarevisor
i Östersjöterminalen AB.
Ledamöter
1. Fredrik Geijer (Ordförande)
2. Bo Carlbark
Suppleant
1 Mårten Olsson
Lekmannarevisor
1 Aina Andersson
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Beslutsunderlag
KS 2021/596 Tjänsteskrivelse Rättelse val av lekmannarevisor och ordförande till
Östersjöterminalen AB, 2021-09-13
Beslut KF 2021-03-22 § 136 Årsval 2021 – Östersjöterminalen AB
Beslut KF 2021-03-22 § 135 Östersjöterminalen AB, ändring av styrelse och
bolagsordning
Beslut KF 2020-11-30 § 222 Val av lekmannarevisorer i kommunala bolag
Bolagsordning Östersjöterminalen AB (gällande)
Bolagsordning Östersjöterminalen AB (tidigare)

Beslutet skickas till
De valda
Revisionen
Trelleborgs Rådhus AB
Östersjöterminalen AB
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Utdragsbestyrkan

Protokoll

14 (86)

Kommunfullmäktige
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2021-09-27

KS 2021/427

§ 242 Ansökan om fortsatt uppdrag som
nämndeman trots flytt
Dnr KS 2021/555

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla begäran om fortsatt uppdrag som nämndeman trots flytt.

Sammanfattning
Oscar Fribing Fegler (S), inkom den 20 augusti 2021 ,med en hemställan angående
fortsatt uppdrag som nämndeman i Ystad tingsrätt trots flytt till annan kommun.
Hemställan avser fullföljande av uppdrag till tjänstgöringsperioden är slut.
Då tjänstgöringsperioden i Ystad tingsrätt löper till 2023-12-31 bör ny nämndeman
nomineras.

Yrkande
Sven Lindkvist (S) yrkar bifall till begäran om fortsatt uppdrag som nämndeman
trots flytt.

Beslutsgång
Ordförande Håkan Sjöberg (M) ställer proposition på Sven Lindkvists (S) yrkande
och finner på acklamation att kommunfullmäktige beslutar enligt detta.

Beslutet skickas till
Den valde
Partigruppledarna
Ystad tingsrätt
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§ 243 Anmälan om inkomna ärenden och
skrivelser till KF 2021-09-27
Dnr KS 2021/443

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att interpellationen får ställas
att lägga rapporten till handlingarna.

Sammanfattning
2021-06-24 TSN 2021-06-16 § 86 Återrapport Medborgarförslag Skatepark
Anderslöv
2021-07-06 Motion, folkomröstning ang. kriminalvårdens etablering av en ny
anstalt i Trelleborg
2021-09-24 Interpellation till bildningsnämndens ordförande om nedläggningen av
förskolor
2021-09-27 Motion (MP), Bygg klimatsmart i Trelleborg
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§ 244 Överlåtelseavtal för Skarpskytten 17
Dnr KS 2021/497

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för att komplettera ärendet med
parkeringsutredning, som visar på alternativa parkeringsmöjligheter.

Sammanfattning
Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB beslutade, 2021-01-21 § 7,
att uppdra åt verkställande direktör i Trelleborgs Rådhus AB att upprätta ett
överlåtelseavtal om avyttring av Fastighets AB Skarpskytten 17, samt
att ge verkställande direktör mandat att förhandla om priset,
att ge verkställande direktör i uppdrag att återkomma med överlåtelseavtal till
styrelsen för godkännande, samt
att översända beslutet till kommunfullmäktige för slutligt godkännande.

Ett överlåtelseavtal upprättades enligt uppdrag och styrelsen i Trelleborgs Rådhus
AB beslutade, 2021-06-10 § 6,
att godkänna överlåtelseavtal för Fastighets AB Skarpskytten 17, samt
att föreslå kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta
att överlåta Fastighets AB Skarpskytten 17 till Priventus AB i enlighet med
framtaget överlåtelseavtal för en köpeskilling om XX kronor.

Köpeskilling
Köpeskillingen baseras på hur många kvadratmeter byggnad som köparen bygger
och förbehålls vara lägst 7,2 mkr. Eventuell tilläggsköpeskilling baseras på
beviljade bygglov. Den mest troliga köpeskillingen beräknas vara 7,5 mkr.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/497
Beslut Trelleborgs Rådhus AB 2021-06-10 § 6
Aktieöverlåtelseavtal Skarpskytten 17
Bilaga till aktieöverlåtelseavtal
Karta Skarpskytten 17

Justerares signaturer
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Yrkande
Lennart Höckert (S) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag.
Patrik Holmberg (C) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag.
Emil Samnegård (MP) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag.
Mikael Rubin (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Henrik Silfverstolpe (L) yrkar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för
att komplettera ärendet med parkeringsutredning, som visar på alternativa
parkeringsmöjligheter.
Lennart Höckert (S) och Christer Dahlberg (SÖS) instämmer i Henrik
Silfverstolpes (L) återremissyrkande.
Mikael Rubin (M) yrkar att ärendet avgörs idag och därmed avslag på Henrik
Silfverstolpes (L) m fl yrkande om återremiss.

Beslutsgång
Ordförande Håkan Sjöberg (M) ställer Henrik Silfverstolpes (L) m fl
återremissyrkande mot Mikael Rubins (M) yrkande att ärendet avgörs idag och
finner på acklamation att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Omröstning begärs och ska genomföras.

Omröstning
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsordning i omröstningen
Ja för att avgöra ärendet idag, enligt Mikael Rubins (M) yrkande
Nej för återremiss av ärendet, enligt Henrik Silfverstolpes (L) m fl yrkande
I omröstningen avges 30 ja-röster och 21 nej-röster.
Kommunfullmäktige beslutar därmed att återremittera ärendet
(minoritetsåterremiss).
Namn
Thomas Nilsson
Mikael Rubin
Lars Mikkelä
Marianne Ohrlander
Helmuth Petersén
Anita Persson
Cecilia Dahl-Andersson
Anna Nordstrandh
Sven Lindkvist
Hans Björklund

Justerares signaturer

Parti
KD
M
M
M
SD
SD
S
S
S
S

Ja
X
X
X
X
X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
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Namn
Estrid Nimåker
Jan Isaksson
Göran Gärtner
Ola Olsson
Mathias Andersson
Ken Karlsson
Johnny Nilsson
Marianne Fundahn
Anitha Lata
Birgitta Lanér Sjöström
Catharina von Blixen-Finecke
Britta Brinck-Nehlin
Patrik Holmberg
Mariann Sjöström
Bengt Andersson
Wictor Olsson
Sven Tilly
Christer Dahlberg
Ismet Dedic
Eva Höckert
Eric Samuelson
Fredrik Schlyter
Henrik Silfverstolpe
Inger Persson
Fredrik Karlsson
Fredrik Trulsson
Ann-Marie Flink
Christian Ottergren
Lennart Höckert
Paul Lövdahl
Ann Kajson Carlqvist
Mårten Bönnemark
Emil Samnegård
Maria Wilhelms
Mats Andersson
Håkan Lerstorp
Anna Holst
Thomas Malmqvist
Håkan Sjöberg
Hans Norén

Justerares signaturer

Parti
KD
M
M
C
SD
SD
S
S
S
S
M
M
C
C
SD
SD
SÖS
SÖS
S
S
M
M
L
L
SD
SD
SÖS
SÖS
S
S
M
M
MP
MP
SD
SD
SD
SD
M
KD

Ja
X
X
X

Nej

Mötesdatum

Mötets diarienummer

2021-09-27

KS 2021/427

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Utdragsbestyrkan

Protokoll

19 (86)

Kommunfullmäktige

Namn
Per Klarberg
Summa: 51

Parti
SD

Ja
X
30

Mötesdatum

Mötets diarienummer

2021-09-27

KS 2021/427

Nej

Avstår

21

0

Beslutet skickas till
Trelleborgs Rådhus AB
Tillväxtavdelningen
Priventus AB

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

Protokoll

20 (86)

Kommunfullmäktige
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2021-09-27

KS 2021/427

§ 245 Revidering av ägardirektiv Rådhuskoncernen
Dnr KS 2021/475

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa Ägardirektiv för rådhuskoncernen i Trelleborgs kommuns bolag
omfattande Trelleborgs Rådhus AB, Trelleborgs Hamn AB, AB TrelleborgsHem,
AB Visit Trelleborg, Trelleborgs Energi AB och Trelleborgs Elnät AB.

Sammanfattning
Verkställande direktör i Trelleborgs Rådhus AB har fått i uppdrag att revidera
bestämmelserna om utdelningspolicy samt management fees i bolagens
ägardirektiv (TRAB 2021-02-18 § 7).
En allmän översyn av bolagens ägardirektiv har genomförts och samtliga
ägardirektiv har samlats i ett dokument för bättre översyn över rådhuskoncernens
bolag.
Ägardirektiven för rådhuskoncernens bolag består av ”Allmänna bestämmelser”,
”Bolagsspecifika bestämmelser” och specifika ägardirektiv utfärdade till de
enskilda bolagen och i Trelleborgs Energi ABs och AB TrelleborgsHems fall, även
för dess dotterbolag.
Avsnittet ”Allmänna bestämmelser” behandlar bestämmelser om tillämpning av
ägardirektiven, gemensamma mål och ekonomi, där management fees,
utdelningspolicy, likviditet, upplåning och övrig finansiell hantering, beskrivs.
Avsnittet Bolagsspecifika bestämmelser” beskriver ägardirektivens struktur och
innehåller definitioner på återkommande begrepp i ägardirektiven.
Slutligen följer ägardirektiv för Trelleborgs Rådhus AB, Trelleborgs Hamn AB,
AB TrelleborgsHem, AB Visit Trelleborg samt Trelleborgs Energi AB
innehållande direktiv för Trelleborgs Elnät AB.
I förutsättning att ägardirektiven fastställs av kommunfullmäktige ska
ägardirektiven antas på bolagsstämma i varje enskilt bolag där bolagens
ägardirektiv antas tillsammans med ägardirektivens allmänna bestämmelser.
Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB beslutade, 2021-06-10 § 7, att föreslå
kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta
att fastställa Ägardirektiv för rådhuskoncernen i Trelleborgs kommuns samtliga
bolag omfattande Trelleborgs Rådhus AB, Trelleborgs Hamn AB, AB
TrelleborgsHem, AB Visit Trelleborg, Trelleborgs Energi AB och Trelleborgs
Elnät AB.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

Protokoll

21 (86)

Kommunfullmäktige
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2021-09-27

KS 2021/427

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse dnr KS 2021/475
Beslut Trelleborgs Rådhus AB (TRAB 2021-06-10 § 7)
Reviderade ägardirektiv för rådhuskoncernen i Trelleborgs kommun
Reviderade ägardirektiv för rådhuskoncernen med markering av ändringar
Tidigare ägardirektiv för: Trelleborgs Rådhus AB, Trelleborgs Hamn AB, AB
TrelleborgsHem, AB Visit Trelleborg, Trelleborgs Fjärrvärme AB, Trelleborgs
Energiförsäljning AB och Trelleborgs Elnät AB

Beslutet skickas till
Trelleborgs Rådhus AB
Trelleborgs Hamn AB
AB TrelleborgsHem
AB Visit Trelleborg
Trelleborgs Energi AB
Trelleborgs Elnät AB

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

Protokoll

22 (86)

Kommunfullmäktige
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2021-09-27

KS 2021/427

§ 246 Komplettering av borgensåtagande för
Trelleborgs Hamn AB
Dnr KS 2021/314

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
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.
Miljöpartiet deltar inte i beslutet.

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

Beslutsgång
Emil Samnegård (MP) anmäler att Miljöpartiet inte deltar i beslutet.
Ordförande Håkan Sjöberg (M) ställer proposition på liggande förslag och finner
på acklamation att kommunfullmäktige beslutar enligt detta.

Beslutet skickas till
Avdelningen för kvalitet- och resursutveckling

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

Protokoll

23 (86)

Kommunfullmäktige
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2021-09-27

KS 2021/427

§ 247 Utredning av möjligheterna till psykiatrisk
specialistkompetens inom
bildningsförvaltningens organisation
Dnr KS 2021/294

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
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 beaktar eventuella juridiska konsekvenser utifrån kommunallag,
skollag, hälso- och sjukvårdslag samt annan lagstiftning som kan ha betydelse för
utredningen och kommande förslag.

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
Lennart Höckert (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med följande tillägg
att utredningen beaktar eventuella juridiska konsekvenser utifrån kommunallag,
skollag, hälso- och sjukvårdslag samt annan lagstiftning som kan ha betydelse för
utredningen och kommande förslag.
Mathias Andersson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Maria Wilhems (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt Lennart
Höckerts (S) tilläggsyrkande.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

Protokoll

24 (86)

Kommunfullmäktige
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2021-09-27

KS 2021/427

Beslutsgång
Ordförande Håkan Sjöberg (M) ställer först proposition på kommunstyrelsens
förslag och finner på acklamation att kommunfullmäktige beslutar enligt detta.
Ordföranden ställer därefter proposition på Lennart Höckerts (S) tilläggsyrkande
och finner på acklamation att kommunfullmäktige beslutar enligt detta.

Beslutet skickas till
Bildningsnämnden

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

Protokoll

25 (86)

Kommunfullmäktige
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2021-09-27

KS 2021/427

§ 248 Policy kamerabevakning
Dnr KS 2021/311

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
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

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

Protokoll

26 (86)

Kommunfullmäktige
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2021-09-27

KS 2021/427

§ 249 Ändrat/tydliggörande av ansvar för
teknisk och fysisk säkerhet
Dnr KS 2021/54

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
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

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

Protokoll

27 (86)

Kommunfullmäktige
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2021-09-27

KS 2021/427

§ 250 Regelverk, arbetsordning och rutin
avseende långsiktiga pensionsplaceringar
Dnr KS 2021/428

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för utredning av en skarpare
formulering av vilka företag kommunen tillåts placera i.

Sammanfattning
I samband med kommunfullmäktiges beslut om Årsredovisning för Trelleborgs
kommun 2020 (KF 2021-05-31 § 195), beslutades: att inrätta en pensionsfondering
för att hantera framtida pensionsåtaganden i syfte




att minska belastningen på kommunens likviditet
att som första insättning och uppstart av pensionsfonden avsätta 100 mkr
att uppdra till kommundirektören att till KF sammanträde i september
återkomma med regelverk, arbetsordning och rutin avseende långsiktiga
pensionsplaceringar.

I placeringspolicyn framgår det övergripande förvaltningsmålet
förvaltningsstrategin för pensionsmedlen och tillgångslimiter. Policyn reglerar även
risk, tillåtna tillgångsslag samt etik- och hållbarhet i förvaltningen.
Det övergripande förvaltningsmålet i policyn är att pensionsmedelsförvaltningen
ska minska likvidbelastningen från kommunens pensionsåtagande genom att täcka
samtliga utbetalningar hänförliga till de förmånsbestämda ålderspensionerna från
och med år 2040 och cirka 40 år framåt. För att förvaltat pensionskapital på sikt ska
kunna täcka de årliga pensionsutbetalningarna ska medel byggas upp genom
likvidmässiga avsättningar över tid samt genom avkastning på kapitalet. I enlighet
med den avsättningsstrategi är bedömningen att det krävs en avkastning på
cirka 4,0% realt för att uppnå förvaltningsmålet, vilket således är det stipulerade
avkastningsmålet i policyn.
Risken i förvaltningen begränsas genom att andelen riskfyllda tillgångar löpande
justeras så att portföljen som mest kan tappa 20 % i värde i förhållande till det
högsta värdet de senaste 24 månaderna (beräknat som värdet den sista dagen varje
månad). Detta innebär att risken i portföljen i första hand styrs på övergripande
nivå. För att kunna agera på detta sätt krävs breda intervall för hur mycket kapital
som får placeras i respektive tillgångsslag. Den föreslagna normalandelen aktier i
policyn är 70% och den maximalt tillåtna andelen är 80%. Normalportföljen
motsvarar den portföljsammansättning som krävs för att den förväntade
avkastningen ska motsvara avkastningsmålet över tiden.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

Protokoll

28 (86)

Kommunfullmäktige
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2021-09-27

KS 2021/427

Kommunens ställning medför höga krav på att investera med hänsyn tagen till etik
och hållbarhet. Mot bakgrund av detta medges ej placeringar i företag vars
omsättning till mer än 5% kommer från produktion eller försäljning av
krigsmateriel, pornografi eller tobaks- och alkoholvaror. Vidare tillåts inte heller
placeringar i företag vars omsättning till mer än 5% kommer från utvinning av
fossila bränslen.
Vid framtagandet av placeringspolicy har Söderberg & Partners Wealth
Management AB varit konsulterande part. Det är samma part som genomfört den
initiala analysen av pensionsåtagandet samt tagit fram avsättningsstrategin för att
möta likviditetsbelastningen från de förmånsbestämda ålderspensionerna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Placeringspolicy för Trelleborgs kommun
Beslut KF 2021-05-31 § 195

Yrkande
Henrik Silfverstolpe (L) yrkar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för
utredning av en skarpare formulering av vilka företag kommunen tillåts placera i.

Beslutsgång
Ordförande Håkan Sjöberg (M) ställer Henrik Silfverstolpes (L) m fl
återremissyrkande mot att ärendet ska avgöras idag och finner på acklamation att
ärendet ska återremitteras.
Omröstning begärs och ska genomföras.

Omröstning
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsordning i omröstningen
Ja för att avgöra ärendet idag
Nej för återremiss
I omröstningen avges 28 ja-röster och 23 nej-röster.
Kommunfullmäktige beslutar därmed att återremittera ärendet
(minoritetsåterremiss).
Namn
Thomas Nilsson
Mikael Rubin
Lars Mikkelä
Marianne Ohrlander
Helmuth Petersén

Justerares signaturer

Parti
KD
M
M
M
SD

Ja
X
X
X
X
X

Nej

Avstår

Utdragsbestyrkan

Protokoll

29 (86)

Kommunfullmäktige

Namn
Anita Persson
Cecilia Dahl-Andersson
Anna Nordstrandh
Sven Lindkvist
Hans Björklund
Estrid Nimåker
Jan Isaksson
Göran Gärtner
Ola Olsson
Mathias Andersson
Ken Karlsson
Johnny Nilsson
Marianne Fundahn
Anitha Lata
Birgitta Lanér Sjöström
Catharina von Blixen-Finecke
Britta Brinck-Nehlin
Patrik Holmberg
Mariann Sjöström
Bengt Andersson
Wictor Olsson
Sven Tilly
Christer Dahlberg
Ismet Dedic
Eva Höckert
Eric Samuelson
Fredrik Schlyter
Henrik Silfverstolpe
Inger Persson
Fredrik Karlsson
Fredrik Trulsson
Ann-Marie Flink
Christian Ottergren
Lennart Höckert
Paul Lövdahl
Ann Kajson Carlqvist
Mårten Bönnemark
Emil Samnegård
Maria Wilhelms
Mats Andersson

Justerares signaturer

Parti
SD
S
S
S
S
KD
M
M
C
SD
SD
S
S
S
S
M
M
C
C
SD
SD
SÖS
SÖS
S
S
M
M
L
L
SD
SD
SÖS
SÖS
S
S
M
M
MP
MP
SD

Ja
X

Nej

Mötesdatum

Mötets diarienummer

2021-09-27

KS 2021/427

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Utdragsbestyrkan

Protokoll

30 (86)

Kommunfullmäktige

Namn
Håkan Lerstorp
Anna Holst
Thomas Malmqvist
Håkan Sjöberg
Hans Norén
Per Klarberg
Summa: 51

Parti
SD
SD
SD
M
KD
SD

Ja
X
X
X
X
X
X
28

Mötesdatum

Mötets diarienummer

2021-09-27

KS 2021/427

Nej

Avstår

23

0

Beslutet skickas till
Avdelningen för kvalitet- och resursutveckling
Samtliga kommunala nämnder

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

Protokoll

31 (86)

Kommunfullmäktige
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2021-09-27

KS 2021/427

§ 251 Motion (C) "Inrätta en
visselblåsarfunktion"
Dnr KS 2021/408

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att motionen anses besvarad med att förslag till ny lagstiftning avseende stärkt
visselblåsarfunktion förväntas träda i kraft i december 2021.

Sammanfattning
Ola Olsson, Centerpartiet har i maj 2021 skrivit en motion om inrättande av en s k
visselblåsarfunktion i Trelleborgs kommun.
Ett lagstiftningsarbete om en stärkt visselblåsarfunktion pågår och regeringen har
den 20 maj 2021 fattat beslut om en proposition för att införa ett stärkt skydd för
visselblåsare. Förslaget innebär att det ska införas särskilda kanaler för
rapportering av missförhållanden och att uppgifter om visselblåsares identitet ska
omfattas av sekretess. Detta är nytt jämfört med dagens reglering och innebär ett
bättre skydd för den enskilde och tydligare krav på hur uppgifter om
missförhållanden som rapporteras ska tas om hand och hanteras. Sveriges
Kommuner och Regioner (SKR) har i sitt yttrande över betänkandet tillstyrkt
förslagen i det samma.
Den nya lagstiftningen föreslås träda i kraft den 17 december 2021. Medelstora
företag föreslås få till 17 december 2023 på sig att inrätta interna
rapporteringskanaler, medan övriga verksamhetsutövare föreslås få till 17 juli
2022.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-06-07
Motion, Inrätta en visselblåsarfunktion

Yrkande
Ola Olsson (C) yrkar bifall till motionen.
Mikael Rubin (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att anse motionen
besvarad.

Beslutsgång
Ordförande Håkan Sjöberg (M) ställer kommunstyrelsens förslag mot Ola Olssons
(C) bifallsyrkande till motionen och finner på acklamation att kommunfullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

Protokoll

32 (86)

Kommunfullmäktige
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2021-09-27
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Omröstning begärs och ska genomföras.

Omröstning
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsordning i omröstningen
Ja för kommunstyrelsens beslutsförslag att anse motionen besvarad
Nej för bifall till motionen
I omröstningen avges 43 ja-röster och 5 nej-röster medan 3 ledamöter avstår från
att rösta.
Kommunfullmäktige beslutar därmed enligt kommunstyrelsens förslag att anse
motionen besvarad.
Namn
Thomas Nilsson
Mikael Rubin
Lars Mikkelä
Marianne Ohrlander
Helmuth Petersén
Anita Persson
Cecilia Dahl-Andersson
Anna Nordstrandh
Sven Lindkvist
Hans Björklund
Estrid Nimåker
Jan Isaksson
Göran Gärtner
Ola Olsson
Mathias Andersson
Ken Karlsson
Johnny Nilsson
Marianne Fundahn
Anitha Lata
Birgitta Lanér Sjöström
Catharina von Blixen-Finecke
Britta Brinck-Nehlin
Patrik Holmberg
Mariann Sjöström
Bengt Andersson
Wictor Olsson
Sven Tilly
Christer Dahlberg

Justerares signaturer

Parti
KD
M
M
M
SD
SD
S
S
S
S
KD
M
M
C
SD
SD
S
S
S
S
M
M
C
C
SD
SD
SÖS
SÖS

Ja
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Utdragsbestyrkan

Protokoll

33 (86)

Kommunfullmäktige

Namn
Ismet Dedic
Eva Höckert
Eric Samuelson
Fredrik Schlyter
Henrik Silfverstolpe
Inger Persson
Fredrik Karlsson
Fredrik Trulsson
Ann-Marie Flink
Christian Ottergren
Lennart Höckert
Paul Lövdahl
Ann Kajson Carlqvist
Mårten Bönnemark
Emil Samnegård
Maria Wilhelms
Mats Andersson
Håkan Lerstorp
Anna Holst
Thomas Malmqvist
Håkan Sjöberg
Hans Norén
Per Klarberg
Summa: 51

Parti
S
S
M
M
L
L
SD
SD
SÖS
SÖS
S
S
M
M
MP
MP
SD
SD
SD
SD
M
KD
SD

Ja
X
X
X
X

Nej
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Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
43

5

3

Reservation
Centerpartiet anmäler muntlig reservation till förmån för eget yrkande.

Beslutet skickas till
Motionären
Kommunstyrelsen

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

Protokoll
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§ 252 Motion S) "Fri tillgång till mensskydd"
Dnr KS 2021/261

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.

Sammanfattning
Socialdemokraterna inkom i april 2021 med en motion om fri tillgång till
mensskydd. I motionen föreslås:
1. att kommunen tillhandahåller mensskydd på alla toaletter knutna till
kommunala inrättningar som skolor, idrottsplatser och arbetsplatser samt
övriga offentliga toaletter som placerats ut av kommunen
att kommunen uppmuntrar och stödjer det privata näringslivet att också
tillhandahålla mensskydd.
Trelleborgs kommun har drygt 1 200 toaletter, varav ca 700 av dessa finns på
skolor. Kommunledningsförvaltningen har inte kommit i kontakt med någon annan
svensk kommun som infört fri tillgång till mensskydd ett fåtal står i begrepp att
göra det). Därmed har erfarenheter från någon annan kommun inte varit möjligt att
inhämtas till stöd för denna tjänsteskrivelse.
Ett antal frågeställningar behöver vidare utredning. Principerna utifrån
likställighetsprincipen behöver fördjupas och säkerställas. Vidare behöver förslaget
i motionen om kommunens uppmuntran och stöd till det privata näringslivet
fördjupas utifrån perspektivet på vilket sätt detta skulle kunna ske. Frågan om
huruvida ett eventuellt förmånsperspektiv finns om fri tillgång till mensskydd
erbjuds på kommunens arbetsplatser behöver undersökas och de ekonomiska
effekterna och möjlig finansiering behöver ytterligare fördjupas. För att det
sistnämnda ska vara möjligt behöver ett förslag till organisation och process/former
från anskaffning till distribution av fria mensskydd tas fram.
Kommunledningsförvaltningen lämnar inget beslutsförslag.

Beslutsunderlag
Socialdemokraternas motion om att kommunen ska tillhandahålla fri tillgång till
mensskydd på kommunala toaletter anmäld i KF 2021-04-26)

Yrkande
Sven Lindkvist S) yrkar att ärendet bordläggs till nästa möte.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

Protokoll
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Beslutsgång
Ordförande Håkan Sjöberg M) ställer Sven Lindkvists S) yrkande om bordläggning
mot att ärendet avgörs idag och finner på acklamation att kommunfullmäktige
beslutar att bordlägga ärendet.

Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen, Kvalitet- och resursutvecklingsavdelningen
Teknisk serviceförvaltning

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

Protokoll
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§ 253 Motion MP) "Ökat stöd till Kvinno- och
Brottsofferjourens viktiga arbete"
Dnr KS 2020/705

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
Centerpartiet deltar inte i beslutet.

Sammanfattning
Miljöpartiet inkom i november 2020 med Motion - Ökat stöd till Kvinno- och
Brottsofferjourens viktiga arbete. Miljöpartiet föreslår i motionen att
kommunfullmäktige beslutar att stödet till Kvinnojouren fr o m 2021 ökas från
dagens 1 kr/invånare/år till 6 kr/invånare/år samt att stödet till Brottsofferjouren fr
o m 2021 ökas från dagens 1 kr/invånare/år till 6 kr/invånare.
Kommunledningsförvaltningen har översänt Miljöpartiets motion för hantering i
kultur- och fritidsnämnden som 2020-12-16 återkom med nämndens
ställningstagande. Sammanfattningsvis är nämnden positiv till ökade bidrag till
föreningslivet under förutsättning att kultur- och fritidsnämnden får ekonomisk
täckning för detta. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 28 januari att
återremittera ärendet till kultur-och fritidsnämnden för ytterligare
bearbetning. Nämnden meddelar i beslut 2021-06-15 kommunstyrelsen att
nämnden i nuläget har många andra områden som behöver prioriteras och föreslår
därför avslag.
Kommunledningsförvaltningens bedömning är att ytterligare ekonomiskt stöd
sexdubbling) till sociala föreningar inte är aktuellt. Kommunledningsförvaltningen
instämmer därmed i kultur- och fritidsnämndens bedömning om att avslå motionen.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-07-06, dnr KS 2020/705
Beslut kultur- och fritidsnämnden 2021-06-15 § 54
Beslut kultur- och fritidsnämnden 2020-12-16 § 97
Motion MP – Öka stödet till Kvinno- och Brottsjourens viktiga arbete 2020-11-10

Yrkande
Emil Samnegård MP), Christer Dahlberg SÖS) och Anna Nordstrandh S) yrkar
bifall till motionen.
Mikael Rubin M) och Henrik Silfverstolpe L) yrkar bifall till kommunstyrelsen
förslag att avslå motionen.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan
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Beslutsgång
Patrik Holmberg C) anmäler att Centerpartiet inte deltar i beslutet.
Ordförande Håkan Sjöberg M) ställer Emil Samnegårds MP) med fleras
bifallsyrkande till motionen mot Mikael Rubins M) med fleras yrkande om att
avslå motionen och finner på acklamation att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag att avslå motionen.
Omröstning begärs och ska genomföras.

Omröstning
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsordning:
Ja för kommunstyrelsens förlag att avslå motionen
Nej för bifall till motionen
I omröstningen avges 30 ja-röster och 18 nej-röster, medan 3 ledamöter avstår från
att rösta.
Kommunfullmäktige beslutar därmed bifalla kommunstyrelsens förslag att avslå
motionen.
Namn
Thomas Nilsson
Mikael Rubin
Lars Mikkelä
Marianne Ohrlander
Helmuth Petersén
Anita Persson
Cecilia Dahl-Andersson
Anna Nordstrandh
Sven Lindkvist
Hans Björklund
Estrid Nimåker
Jan Isaksson
Göran Gärtner
Ola Olsson
Mathias Andersson
Ken Karlsson
Johnny Nilsson
Marianne Fundahn
Anitha Lata
Birgitta Lanér Sjöström
Catharina von Blixen-Finecke

Justerares signaturer
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M
M
M
SD
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S
S
S
S
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M
C
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S
S
S
S
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X
X
X
X
X
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Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Namn
Britta Brinck-Nehlin
Patrik Holmberg
Mariann Sjöström
Bengt Andersson
Wictor Olsson
Sven Tilly
Christer Dahlberg
Ismet Dedic
Eva Höckert
Eric Samuelson
Fredrik Schlyter
Henrik Silfverstolpe
Inger Persson
Fredrik Karlsson
Fredrik Trulsson
Ann-Marie Flink
Christian Ottergren
Lennart Höckert
Paul Lövdahl
Ann Kajson Carlqvist
Mårten Bönnemark
Emil Samnegård
Maria Wilhelms
Mats Andersson
Håkan Lerstorp
Anna Holst
Thomas Malmqvist
Håkan Sjöberg
Hans Norén
Per Klarberg
Summa: 51

Parti
M
C
C
SD
SD
SÖS
SÖS
S
S
M
M
L
L
SD
SD
SÖS
SÖS
S
S
M
M
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MP
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SD
SD
SD
M
KD
SD

Ja
X

Nej
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Avstår
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
30

18

3

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

Protokollsanteckning
Centerpartiet anmäler protokollsanteckning bilaga § 253)

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

Protokoll
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Beslutet skickas till
Kultur- och Fritidsnämnden

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

Protokoll
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§ 254 Initiativärende från M) och KD) om
Intraprenad
Dnr KS 2021/315

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att besluta om att införa intraprenad, som driftsform, inom socialnämndens
ansvarsområde nämnden kan fritt omfördela medel till berörd verksamhet)
att avslå äskandet om 1,5 miljoner kronor i utökad budgetram
att ekonomiska konsekvenser vid införande av intraprenad hanteras i ordinarie
budgetprocess
att kommunfullmäktige beslutar att ge kommundirektören i uppdrag att utarbeta en
policy för intraprenad inom kommunens verksamhet och återkommer med
förslaget till kommunfullmäktige för fastställande.

Sammanfattning
Den politiska ledningen, Moderater och Kristdemokrater, är eniga om att olika
driftsformer skapar förutsättningar för kvalitetskonkurrens med ökad valfrihet och
kvalitet för den enskilde brukaren som följd. En typ av alternativ driftform är
en intraprenad vilket är en självständig personaldriven verksamhet inom en
förvaltnings ansvarsområde. Det är inte, i juridisk mening, någon självständig
enhet utan fortfarande kommunalt ägd och driven. Det här innebär att personalen är
anställd av kommunen och kommunen har det yttersta ansvaret för ekonomi och
personal. Genom en överenskommelse mellan nämnden och intraprenaden ges
intraprenaden ett ökat ansvar och ökade befogenheter i förhållande till andra
verksamheter.
Införandet av intraprenad ska ge medarbetare ökat inflytande och en
påverkansmöjlighet på ledning och styrning av verksamheten och ge ett
ekonomiskt incitament som på sikt kan ge en mer kostnadseffektiv verksamhet.
Enligt socialnämndens beslut föreslås intraprenad införas inom en verksamhet i
hemvården, med möjlighet till utökning. Riktlinjer och förutsättningar för
driftsformen ska arbetas fram under året. Enligt initiativärendet krävs att en
utökning initialt för utökad bemanning samt övriga uppstartskostnader
motsvarande 1,5 miljoner kronor tillföras berörd verksamhet.
Kommunledningsförvaltningen har inga invändningar mot den alternativa
driftformen intraprenad. Kommunledningsförvaltningens uppfattning är däremot
att angiven ekonomisk utökning om 1,5 miljoner kronor bör avslås då det i nuläget
inte är bestämt vilket område som ska ingå avtal om intraprenad som driftsform.
Därmed finns det idag inte något underlag kring ekonomiska förutsättningar.
Dessutom bör hanteringen av ekonomiska konsekvenser och effekter av förändrade

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan
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driftsformer ingå i den ordinarie budgetprocessen för att finansieras med en
eventuell utökning av budgetramarna eller omdisponering inom befintligt
ekonomiskt utrymme.
För närvarande genomför Socialförvaltningen också en uppdatering av
verksamhets-/datasystemet Procapita till det mera anpassningsbara systemet
Lifecare. Detta projekt kommer med stor sannolikhet att pågå även under stora
delar av 2022. En följdeffekt av det nya verksamhetssystemet är att en ny
resursfördelningsmodell också implementeras och den nuvarande, som fungerar
bristfällig, byts ut. Den nya resursfördelningsmodellen bör också kvalitetssäkras
innan intraprenad införs för att ge bra förutsättningar för den nya driftsformen.
Samordnare Owe Wybrands, Klf och avdelningschef Kenneth Johansson Sf deltar i
arbetsutskottets möte den 25 augusti. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade
2021-08-25 att stryka den andra att-satsen i förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
SN 2021-04-20 § 50 Initiativärende från M och KD om Intraprenad
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 17 mars

Yrkande
Lennart Höckert S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med följande tillägg
att kommunfullmäktige beslutar att ge kommundirektören i uppdrag att utarbeta en
policy för intraprenad inom kommunens verksamhet och återkommer med
förslaget till kommunfullmäktige för fastställande.
Henrik Silfverstolpe L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Mikael Rubin M) och Christer Dahlberg SÖS) yrkar bifall till liggande förslag samt
till Lennart Höckerts S) tilläggsyrkande.

Beslutsgång
Ordförande Håkan Sjöberg M) ställer först proposition på kommunstyrelsens
förslag och finner på acklamation att kommunfullmäktige beslutar enligt detta.
Ordföranden ställer därefter proposition på Lennart Höckerts S) tilläggsyrkande
och finner på acklamation att kommunfullmäktige beslutar enligt detta.

Beslutet skickas till
Socialnämnden

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan
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§ 255 Rapportering av ej verkställda gynnande
beslut inom SoL och LSS kvartal 1 år 2021
Dnr KS 2021/450

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna rapporteringen och lägga den till handlingarna.

Sammanfattning
Gynnande beslut enligt SoL socialtjänstlagen) och LSS lagen som stöd och service
till vissa funktionshindrade) som inte verkställts tre månader efter beslut ska
rapporteras till IVO Inspektionen för vård och omsorg).
Rapportering av ej verkställda gynnande beslut ska även göras till
kommunfullmäktige och kommunrevisionen.
Rapportering till IVO inom vård och omsorg samt LSS för kvartal 1 år 2021 är
gjord. Det finns inte ej verkställda gynnande beslut inom IFO individ- och
familjeomsorg) för kvartal 1 år 2021

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-08-10, dnr KS 2021/450
Protokoll Socialnämnden 2021-06-10 §81
Rapportering till IVO för kvartal 1 år 2021
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-03, dnr SN 2021/262

Beslutet skickas till
Socialnämnden

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan
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§ 256 Slutrapport Trelleborgs kommuns
åtgärder för att upptäcka och förhindra
missbruk av förtroendeställning hos anställda
Dnr KS 2019/353

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att uppdra till kommundirektören att till kommunstyrelsen i februari 2022
återkomma med förslag till policy för att motverka förtroendeskadligt agerande
att godkänna slutrapporten och lägga den till handlingarna.

Sammanfattning
Revisionen överlämnade våren 2019 KPMG:s genomförda granskning Trelleborgs
kommuns åtgärder för att upptäcka och förhindra missbruk av förtroendeställning
hos anställda. Kommunstyrelsen beslutade 2019-09-04 §197 att ge
kommundirektören i uppdrag att genomföra nedan åtgärder. En slutlig rapportering
ska ske till första kommunfullmäktige hösten 2021 KF 2021-03-22 §148).
En tydlig definition av begreppet ”missbruk av förtroendeställning” saknas varvid
begreppet kan förväntas inbegripa en rad olika situationer. I revisionsrapporten
återfinns begrepp som oegentligheter, tagande och givande av muta, mutbrott,
bedrägerier, opartiskhet/saklighet, jäv, korruption och korrupt beteende. Begreppet
korruption kan definieras som ”Korruption innebär att utnyttja sin maktposition för
att gynna sig själv eller ett intresse som står denne nära” Statskontorets rapport
2012:20 Köpta relationer - om korruption i det kommunala Sverige). Brottsbalkens
kapitel 10 respektive kapitel 20, till vilka revisionsrapporten hänvisar, reglerar
tagande och givande av muta samt tjänstefel. En annan, för ämnet, relevant
lagstiftning torde vara Lagen om offentlig anställning som bl a innehåller regler om
förtroendeskadlig bisyssla men så också nu pågående lagstiftningsarbete gällande
Visselblåsarfunktion vars syfte är att stärka skyddet för den som anmäler allvarliga
missförhållanden. Även regler kopplat till t ex representation och gåvor har
betydelse inom detta sakområde.


En kommunövergripande strategi för att utveckla arbetet med att förhindra,
upptäcka och åtgärda missbruk av förtroendeställning bör ta sin
utgångspunkt i ett kommungemensamt samlat regelverk, från policy till
riktlinjer och rutiner, med koppling till bl a ovan nämnda situationer och
lagstiftning. Kommundirektören bör ges i uppdrag att arbeta fram ett
förslag på samlat regelverk. Det samlade regelverket bör även inbegripa
formerna för såväl informations- som utbildningsinsatser i kommunen.

Justerares signaturer
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Introduktionsprogrammet för nyanställda har, i enlighet med revisorernas
förslag, kompletterats till att även innefatta 10 kap samt 20 kap
Brottsbalken avseende tagande och givande av muta.
I den årliga riskanalysen som genomförs i arbetet med kommunens
internkontrollplan finns risken ”Bristande rutiner avseende bestickning,
mutor och korruption” identifierad. Denna risk är således föremål för årlig
bedömning inom ramen för arbetet med internkontrollplanen. Angiven
åtgärd till denna kontrollpunkt under 2020/2021 är att utforma en digital
utbildning. En sådan utbildning är under framtagande på
kommunledningsförvaltningen och ska ge kunskap i vad
bestickning/mutor/korruption innebär och vilket ansvar det ligger i att
motverka detta. Den ska också ge verktyg för att kunna och våga agera.
Vad gäller handlingsplan för åtgärder vid eventuell händelse av missbruk
av förtroendeställning finns det inget omedelbart mervärde i att arbeta fram
en separat sådan då gällande arbetsrätt, och möjliga åtgärder enligt denna,
ska tillämpas även i dessa fall. Däremot bör det i det samlade regelverket
och vid informations- och utbildningsinsatser tydligt framgå att missbruk
av förtroendeställning faller inom ramen för situationer som är föremål för
arbetsrättsliga åtgärder.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse KS 2019/353
Kommunfullmäktiges beslut 2021-03-22 § 148
Kommunstyrelsens beslut 2020-03-05 § 47
Kommunstyrelsens beslut 2019-09-04 § 197
KPMGs rapport Granskning av kommunens åtgärder för att upptäcka och förhindra
missbruk av förtroendeställning hos anställda

Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen

Justerares signaturer
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§ 257 Uppföljningsrapport 2020, Energiplan
2019-2023
Dnr KS 2021/262

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna Uppföljningsrapporten 2020 för Energiplanen
att uppmana samtliga förvaltningar och kommunala bolag att fortsätta arbeta enligt
energiplanen
att handlingsplanen uppdateras enligt förslag i rapporten.

Sammanfattning
Trelleborgs kommun har arbetat med Energiplan 2019-2023 sedan planen
beslutades av kommunfullmäktige, 2019-05-27§ 139. Dokumentet syftar till att
utgöra underlag och vägleda för kommunens långsiktiga arbete med främst
energifrågor men i viss mån även klimatfrågor kopplat till energiomställningen.
Energiplanen omfattar hela kommunen som geografiskt område, alltså inte bara
den verksamhet som bedrivs i kommunal regi.
Enligt beslut ska måluppfyllelse av samtliga åtgärder i planen följas upp årligen.
Föreligger nu för godkännande av kommunfullmäktige; uppföljningsrapport 2020
som redogör för hur långt kommunen har kommit med planens samtliga åtgärder
och ger förslag på hur arbetet ska tas vidare för att kunna nå planens mål.
Genomförandestatus på samtliga åtgärder i planen bedömts utifrån följande
variabler: ej påbörjad, påbörjad, genomfört till hälften eller mer, helt
genomförd /pågår kontinuerligt, och ej relevant. Uppföljningen visar att planen
har varit till nytta då två tredjedelar av planens utpekade åtgärder är genomförda
eller pågår. Framför oss ligger också fortsatt arbete med energiomställningen bland
annat genom att utöka produktion av närproducerad förnybar el, utbyggnad av
vätgastankstation, installera fler offentliga laddstationer för elbilar med mera.

Beslutsunderlag
KS 2021/262 Godkännande av uppföljningsrapport 2020 för Energiplan 20192023, denna skrivelse
Uppföljningsrapport
Energiplan 2019-2023

Beslutet skickas till
Samtliga förvaltningar och bolag

Justerares signaturer
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§ 258 Sammanträdestider 2022
Dnr KS 2021/549

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa sammanträdestider för kommunfullmäktige enligt förslaget
att anmoda nämnder och utskott att planera sina sammanträden så att
kommunfullmäktiges arbetsprocess kan hållas.

Sammanfattning
Föreligger förslag till sammanträdestider för kommunfullmäktige, kommunstyrelse
och kommunstyrelsens arbetsutskott under 2022.
Huvudprincipen för sammanträdestiderna är att kommunfullmäktige infaller efter
den tredje veckan i månaden. Några avvikelser föreslås för att kunna ta hänsyn till
skolornas sportlov, påsklov och höstlov.
Det är viktigt att nämnder och utskott planerar sina sammanträden utifrån
kommunfullmäktiges sammanträden och beredningsordning för att kunna
upprätthålla en smidig och effektiv beslutsprocess.

Handlingar
till KLF
27 december
2021

Arbetsutskottet
onsdagar/torsdagar
kl. 09.00

Kommunstyrelsen
onsdagar kl.
13.00

Kommunfullmäktige
måndagar kl. 18.00

26 januari

9 februari

28 februari

2 mars

21 mars

6 april

2 maj

4 maj

23 maj

1 juni

20 juni

10 februari
17 januari

16 februari
3 mars

21 februari

23 mars
7 april

14 mars

20 april
5 maj

19 april

Justerares signaturer

17 maj
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Handlingar
till KLF

Arbetsutskottet
onsdagar/torsdagar
kl. 09.00

Kommunstyrelsen
onsdagar kl.
13.00

Kommunfullmäktige
måndagar kl. 18.00

25 juli

24 augusti

7 september

26 september

5 oktober

24 oktober

26 oktober

21 november

30 november

19 december

14 december

30 januari 2023

8 september
22 augusti

21 september
29 september

12 september

12 oktober
27 oktober

17 oktober

16 november
24 november

31 oktober

1 december

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-08-18.
Sammanställning sammanträdestider 2022.

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder och förvaltningar

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan
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§ 259 Avtal och anslag för finansiering av
delsträcka av GC-väg mellan Alstad och Östra
Grevie, ingående i Region Skånes
”Cykelvägsplan för Skåne 2014–2025”
Dnr KS 2014/788

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att uppdra åt kommundirektören att teckna nytt medfinansieringsavtal med
Trafikverket gällande finansiering av gång- och cykelväg mellan Alstad och Östra
Grevie
att investeringsbehovet för år 2021 hanteras inom kommunstyrelsen befintliga
investeringsbudget
att investeringsbehoven för åren 2022-2024 hanteras inom ordinarie budgetprocess.

Sammanfattning
Gång- och cykelvägar längs det statliga vägnätet byggs i enlighet med Regionala
trafikinfrastrukturplanen och Cykelvägsplan för Skåne. Utförandet finansieras till
50 procent av berörd kommun och drift och underhåll hanteras av Trafikverket.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-26 att godkänna medfinansieringsavtal –
Gång och cykelväg längs väg 101 mellan Alstad och Östra Grevie samt att uppdra
åt tekniska nämnden att senast under budgetarbete inför Budget 2022-2024
återkomma med begäran om drift- och investeringsanslag. Kommunens andel
bedömdes till 7-8 mkr. Trafikverket har vid ett flertal tillfällen återkommit med
fördyringar och senaste kalkyl uppgår nu totala kostnaden till 29,7 mkr vilket ger
en kommunal andel om ca 15 mkr.
Eftersom fördyringen är så stor behöver ett nytt medfinansieringsavtal tecknas.
Kommunledningsförvaltningen med stöd av teknisk serviceförvaltningen anser att
projektet bör genomföras trots fördyringen. Projektet är strategiskt viktigt för
Alstad med omnejd och öppnar upp för framtida GC-vägar österut mot Anderslöv.

Beslutsunderlag
Ks 2014/788 tjänsteskrivelse Anslag för finansiering av delsträcka av GC-väg
mellan Alstad och Östra Grevie
Kostnadsökning väg 101, Alstad – Östra Grevie, GC-väg
Beslut från kommunfullmäktige 2020-04-27
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Beslutet skickas till
Tillväxtavdelningen
Teknisk servicenämnd

Justerares signaturer
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§ 260 Exploateringsavtal för Västra Torp 7:18
”Böste västra”.
Dnr KS 2021/346

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna exploateringsavtal gällande Västra Torp 7:18
att ge kommundirektören i delegation att vid behov godkänna mindre avvikelser
från exploateringsavtalet.

Sammanfattning
Exploateringsavtalet upprättas som en följd av pågående detaljplaneläggning av
fastigheten Västra Torp 7:18. Detaljplanens syfte är att möjliggöra och komplettera
Böste med småskalig bebyggelse som ska utformas med stor hänsyn till platsens
kulturhistoria och karaktär gällande struktur, skala och materialval. Detaljplanen
säkerställer även allmänhetens tillgänglighet till strandområdet. Säkerställandet av
allmänhetens tillträde sker genom allmän plats med kommunalt huvudmannaskap
för gata och parkering.
Plankartan från granskningshandlingarna till detaljplanen åskådliggörs i bilaga 1.
Exploateringsavtal, bilaga 2, mellan Trelleborgs kommun och Exploatören, ska
säkra upp frågor kopplade till genomförandet av detaljplan, DP 252. I
exploateringsavtalet stadgas bland annat ersättning mellan exploatör och kommun,
att exploatören ska ombesörja utbyggnad av allmän platsmark med enskilt
huvudmannaskap, betala anslutningsavgifter till ledningsägare samt hur
förrättningskostnader ska fördelas.

Beslutsunderlag
Denna tjänsteskrivelse i ärende KS2021/346
Bilaga 1: plankarta Västra Torp 7:18
Bilaga 2: exploateringsavtal Västra Torp 7:18

Beslutet skickas till
Tillväxtavdelningen
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§ 261 Antagande av detaljplan, DP 252, Västra
Torp 7:18 ”Böste Västra”
Dnr KS 2020/582

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta förslag till detaljplan för Västra Torp 7:18, ”Böste Västra” DP 252.

Sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden har godkänt förslag till detaljplan för Västra Torp 7:18,
Böste Västra DP 252) och beslutat att översända det till kommunfullmäktige för
antagande.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra och komplettera Böste med småskalig
bebyggelse. Den nya bebyggelsen ska utformas med stor hänsyn till platsens
kulturhistoria och karaktär gällande struktur, skala och materialval. Planen
säkerställer även allmänhetens tillgänglighet till strandområdet genom allmän plats
med kommunalt huvudmannaskap för gata och parkering. Allmän plats mellan
bostadsbebyggelsen ges enskilt huvudmannaskap vilket innebär att det är
fastighetsägarna inom detaljplanen som iordningsställer och förvaltar den allmänna
platsmarken inom bostadsområdet.
Kommunledningsförvaltningen ställer sig positiv till möjliggörandet av bostäder
som knyter an till de kulturhistoriska värdena i Böste samt att allmänhetens
tillgänglighet till strandområdet säkerställs genom detaljplanen.

Beslutsunderlag
Denna tjänsteskrivelse i ärende KS2020/582
Antagandehandlingar till detaljplan DP 252
Samhällsbyggnadsnämndens godkännande av DP 252

Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tillväxtavdelningen
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§ 262 Förvärv av mark för utbyggnad av Östra
ringvägen
Dnr KS 2021/460

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att uppdra Kuststad 2025 att inleda och genomföra processen med markförvärv i
enlighet med antagen detaljplan, DP 246 Detaljplan för fastighet Kyrkoköpinge
16:3 ”Östra ringvägen” Trelleborgs kommun
att till Kommundirektören delegera rätten att teckna överlåtelseavtal gällande
markförvärv för Östra ringvägen
att kostnaderna finansieras i budget för ringvägen 2022-2025.
Socialdemokraterna deltar inte i beslutet.

Sammanfattning
Detaljplanen DP 246 Detaljplan för fastighet Kyrkoköpinge 16:3 ”Östra
ringvägen” Trelleborgs kommun) antogs i Kommunfullmäktige 2021-0426. Kommunen har enlig 6 kapitlet 13 § Plan- och bygglagen rätt att lösa in mark
eller annat utrymme som enligt detaljplanen ska användas för allmän plats som
kommunen ska vara huvudman för. Förhandling med direkt berörda
bostadsfastigheter pågår med stöd av beslut i tidigare beslut i KF 2018-03-19 §
45, Kuststad 2025, erbjudande frivillig inlösen bostadsfastighet inom vägområde
KS 2018/13).
Östra ringvägen medför utöver intrång i bostadsfastigheter även intrång i
jordbruks- och industrifastigheter samt i samfälligheter. Trelleborgs kommun
strävar efter att första hand komma överens frivilligt om ersättningen med de
fastighetsägare som påverkas av intrång. Förhandling kring övriga markförvärv
påbörjas med fördel så snart som möjligt. På så sätt ges fastighetsägare och
verksamheter en möjlighet att anpassa sig.

Beslutsunderlag
KS 2021/460 Tjänsteskrivelse förvärv av mark för utbyggnad av Östra Ringvägen

Yrkande
Patrik Holmberg C), Christer Dahlberg SÖS) och Emil Samnegård MP) yrkar
avslag på kommunstyrelsens förslag.
Henrik Silfverstolpe L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Beslutsgång
Lennart Höckert S) anmäler att Socialdemokraterna inte deltar i beslutet.
Ordförande Håkan Sjöberg M) ställer Patrik Holmbergs C) med fleras
avslagsyrkande till kommunstyrelsens förslag mot Henrik Silfverstolpes L)
yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag och finner på acklamation att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs och ska genomföras.

Omröstning
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsordning:
Ja för bifall till kommunstyrelsens förslag
Nej för avslag till kommunstyrelsens förslag
I omröstningen avges 30 ja-röster och 9 nej-röster, medan 12 ledamöter avstår från
att rösta.
Kommunfullmäktige beslutar därmed bifalla kommunstyrelsens förslag.
Ledamöter
Thomas Nilsson
Mikael Rubin
Lars Mikkelä
Marianne Ohrlander
Helmuth Petersén
Anita Persson
Cecilia Dahl-Andersson
Anna Nordstrandh
Sven Lindkvist
Hans Björklund
Estrid Nimåker
Jan Isaksson
Göran Gärtner
Ola Olsson
Mathias Andersson
Ken Karlsson
Johnny Nilsson
Marianne Fundahn
Anitha Lata
Birgitta Lanér Sjöström
Catharina von BlixenFinecke
Britta Brinck-Nehlin

Justerares signaturer

Parti
KD
M
M
M
SD
SD
S
S
S
S
KD
M
M
C
SD
SD
S
S
S
S
M

Ja
X
X
X
X
X
X

M

X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Ledamöter
Patrik Holmberg
Mariann Sjöström
Bengt Andersson
Wictor Olsson
Sven Tilly
Christer Dahlberg
Ismet Dedic
Eva Höckert
Eric Samuelson
Fredrik Schlyter
Henrik Silfverstolpe
Inger Persson
Fredrik Karlsson
Fredrik Trulsson
Ann-Marie Flink
Christian Ottergren
Lennart Höckert
Paul Lövdahl
Ann Kajson Carlqvist
Mårten Bönnemark
Emil Samnegård
Maria Wilhelms
Mats Andersson
Håkan Lerstorp
Anna Holst
Thomas Malmqvist
Håkan Sjöberg
Hans Norén
Per Klarberg
Summa: 51

Parti
C
C
SD
SD
SÖS
SÖS
S
S
M
M
L
L
SD
SD
SÖS
SÖS
S
S
M
M
MP
MP
SD
SD
SD
SD
M
KD
SD

Ja

Nej
X
X
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Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
30

9

12

Reservation
Centerpartiet anmäler muntlig reservation till förmån för eget yrkande.
Miljöpartiet och Söderslättspartiet anmäler skriftlig reservation bilaga § 262:1
respektive § 262:2)

Beslutet skickas till
Tillväxtavdelningen

Justerares signaturer
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§ 263 Förvärv av Mellanköpinge 12:27 m.fl.
Dnr KS 2021/357

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna Köpeavtal gällande fastigheterna Mellanköpinge 12:7, 12:14, 12:22,
12:15 samt del av fastigheterna Mellanköpinge 8:13, 11:5 och 11:7
att finansiera förvärvet och förrättningskostnader, på totalt ca 9,6 mkr inom den
upplåningsram som beslutats av kommunfullmäktige avseende år 2021.
Socialdemokraterna deltar inte i beslutet.

Sammanfattning
Trelleborgs kommun har tecknat avtal om fastighetsförvärv av jordbruksmark med
en markägare som kommande år kommer bli påverkad av kommunens
utbyggnadsplaner för både Östra ringvägen och bildande av Naturreservat längs
med Dalköpingeån. Med kommande sammanlagda intrång på brukningsarealen
bedöms inte gården längre vara lämplig/ekonomisk lönsam att bedriva ett lantbruk
på. Lantbrukaren har själv föreslagit att gården med lämplig storlek på kringmark
för t.ex. hobbylantbruk eller hästgård avstyckas. Resterande mark löses
in/förvärvas av kommunen.
Förvärvet avses att genomföras genom fastighetsreglering där förvärvad mark
överförs till den kommunalägda fastigheten Mellanköpinge 12:29.
Köpeskillingen är 9,5 mkr. Lantmäterikostnader på ca 0,1 mkr tillkommer.

Beslutsunderlag
KS 2021/357 Tjänsteskrivelse fastighetsförvärv denna skrivelse)
Överenskommelse om fastighetsförvärv Mellanköpinge 12:7 m.fl.
Beslut om bifall Förvärvstillstånd

Yrkande
Patrik Holmberg C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Emil Samnegård MP) och Christer Dahlberg SÖS) yrkar avslag på
kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Lennart Höckert S) anmäler att Socialdemokraterna inte deltar i beslutet.
Ordförande Håkan Sjöberg M) ställer Patrik Holmbergs C) bifallsyrkande till
kommunstyrelsens förslag mot Emil Samnegårds MP) med fleras yrkande om
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avslag på detsamma och finner på acklamation att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs och ska genomföras.

Omröstning
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsordning:
Ja för bifall till kommunstyrelsens förslag
Nej för avslag på kommunstyrelsens förslag
I omröstningen avges 33 ja-röster och 6 nej-röster, medan 12 ledamöter avstår från
att rösta.
Kommunfullmäktige beslutar därmed bifalla kommunstyrelsens förslag
Ledamöter
Thomas Nilsson
Mikael Rubin
Lars Mikkelä
Marianne Ohrlander
Helmuth Petersén
Anita Persson
Cecilia Dahl-Andersson
Anna Nordstrandh
Sven Lindkvist
Hans Björklund
Estrid Nimåker
Jan Isaksson
Göran Gärtner
Ola Olsson
Mathias Andersson
Ken Karlsson
Johnny Nilsson
Marianne Fundahn
Anitha Lata
Birgitta Lanér Sjöström
Catharina von Blixen-Finecke
Britta Brinck-Nehlin
Patrik Holmberg
Mariann Sjöström
Bengt Andersson
Wictor Olsson
Sven Tilly

Justerares signaturer

Parti
KD
M
M
M
SD
SD
S
S
S
S
KD
M
M
C
SD
SD
S
S
S
S
M
M
C
C
SD
SD
SÖS

Ja
X
X
X
X
X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Ledamöter
Christer Dahlberg
Ismet Dedic
Eva Höckert
Eric Samuelson
Fredrik Schlyter
Henrik Silfverstolpe
Inger Persson
Fredrik Karlsson
Fredrik Trulsson
Ann-Marie Flink
Christian Ottergren
Lennart Höckert
Paul Lövdahl
Ann Kajson Carlqvist
Mårten Bönnemark
Emil Samnegård
Maria Wilhelms
Mats Andersson
Håkan Lerstorp
Anna Holst
Thomas Malmqvist
Håkan Sjöberg
Hans Norén
Per Klarberg
Summa: 51

Parti
SÖS
S
S
M
M
L
L
SD
SD
SÖS
SÖS
S
S
M
M
MP
MP
SD
SD
SD
SD
M
KD
SD

Ja

Nej
X
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Avstår
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
33

6

12

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

Protokollsanteckning
Centerpartiet anmäler protokollsanteckning bilaga § 263)

Beslutet skickas till
Tillväxtavdelningen
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Utdragsbestyrkan

Protokoll

58 (86)

Kommunfullmäktige
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2021-09-27

KS 2021/427

§ 264 Antagande av detaljplan - DP 190
Rugbyplanen
Dnr KS 2020/109

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta förslag till detaljplan för del av Mellanköpinge 13:23 DP 267.

Sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden godkände 2021-05-04 förslag till detaljplan för del av
Mellanköpinge 13:23 ”Rugbyplanen” DP 267 och beslöt att översända det till
kommunfullmäktige för antagande.
Syftet med detaljplanen är att pröva markens lämplighet för uppförandet av ny
idrottsanläggning med planer, omklädningsrum, föreningslokaler, läktare mm, samt
att fastställa befintlig användning av Ymorvallen i detaljplan.
Detaljplanen möjliggör bland annat för en ny rugbyanläggning som ersätter tidigare
rugbyanläggning på Pilevallen. Den tidigare rugbyanläggningen på Pilevallen
uppfyllde inte kraven från svenska rugbyförbundet och markområdet för
rugbyanläggningen kom att inkluderas i vidareutvecklingen av området med
Hemsös byggnation av ny skola, förskola och idrottshall.
Kommunledningsförvaltningen ser positivt på detaljplanen som ligger i linje med
tidigare tagna beslut berörande området och anser att detaljplanen bör antas.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse
Antagandehandlingar till detaljplan DP 267
Samhällsbyggnadsnämndens godkännande av DP 267

Beslutet skickas till
Tillväxtavdelningen
Samhällsbyggnadsnämnden
Kultur-och fritidsnämnden

Justerares signaturer
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§ 265 Färdtjänst via Skånetrafiken
Dnr KS 2021/203

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att ärendet remitteras till den facknämnd som på uppdrag av kommunfullmäktige
ansvarar för färdtjänst socialnämnd) för inhämtande av risk- och
konsekvensbeskrivning inför beslut i kommunfullmäktige.

Sammanfattning
Tillväxtavdelningen har på uppdrag av kommundirektören utrett möjligheterna för
Skånetrafikens att ta över färdtjänsten i kommunen. I dagsläget är Vellinge taxi
ansvarig för kommunens färdtjänst. Detta avtal har förlängts till 2023-08-14 då
Skånetrafiken behöver minst 1,5 år på sig att ta över trafiken. När detta avtal löper
ut finns det möjlighet att förlänga det ytligare 2 år eller påbörja en upphandling där
Skånetrafiken kan har möjlighet att lämna anbud. För att Skånetrafiken ska kunna
ta över uppdraget behöver de få tid på sig att upphandla underleverantörer.
Vid en övergång till Skånetrafiken skulle kostnaderna för färdtjänsten öka från ca:
8,4 Mkr 2019) till ca: 15,8 Mkr. Kommunen kommer fortsatt behöva ha tjänstemän
på plats som sköter arbetet mellan båda parterna. Skånetrafiken gör just nu stora
investeringar i IT och utveckling vilken de hoppas på kunna bidra till minskade
kostnaderna i framtiden för kommunerna.

Beslutsunderlag
KS 2021/203 Tjänsteskrivelse Färdtjänst – Fråga om Skånetrafiken som operatör
Kostnadskalkyl från Skånetrafiken

Yrkande
Lennart Höckert S) yrkar i första hand
att ärendet remitteras till den facknämnd som på uppdrag av kommunfullmäktige
ansvarar för färdtjänst socialnämnd) för inhämtande av risk- och
konsekvensbeskrivning inför beslut i kommunfullmäktige.
Lennart Höckert S) yrkar i andra hand
avslag på kommunstyrelsens förslag.
Henrik Silfverstolpe L) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Patrik Holmberg C) yrkar en kortare ajournering efter debatten.
Emil Samnegård MP) yrkar bifall till Lennart Höckerts S) återremissyrkande.
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Christer Dahlberg SÖS) och Patrik Holmberg C) instämmer i Lennart Höckerts S)
yrkande om i första hand återremiss och i andra hand avslag.
Mikael Rubin M) instämmer i Lennart Höckerts S) återremissyrkande.

Beslutsgång
Ordförande Håkan Sjöberg M) ajournerar, på Patrik Holmbergs C) initiativ mötet
kl 21.15-21.25.
Ordförande Håkan Sjöberg M) ställer Lennart Höckerts S) med fleras
återremissyrkande mot att ärendet avgörs idag och finner på acklamation att
kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet.

Beslutet skickas till
Tillväxtavdelningen
Socialförvaltningen

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

Protokoll

61 (86)

Kommunfullmäktige
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2021-09-27

KS 2021/427

§ 266 Nordic Hydrogen Corridor
Dnr KS 2019/587

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna engångsposten om 200 000 euro 2,1 mkr) som insats för att
möjliggöra ett konkurrensmässigt bränslepris
att engångsposten inarbetats i budgetunderlaget för 2022
att Föreslagen utbytesplan avseende kommunens fordonsflotta godkänns
att det utökade investeringsbehovet om 24 mkr inarbetats i investeringsbudget och
investeringsplan för perioden 2023-2025
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda på vilka sätt kommunen kan verka för
att i möjligaste mån säkerställa att vätgasproduktionen i Trelleborg tillverkas med
endast fossilfri el.

Sammanfattning
Trelleborgs kommun har ingått en icke-juridiskt och icke-ekonomiskt bindande
avsiktsförklaring om att medverka i det EU-finansierade projektet Nordic
Hydrogen Corridor, NHC, som projektleds och koordineras av Vätgas Sverige,
med målet att bidra till etablering av en vätgaskorridor med tankstationer i Sverige
som förbinder de nordiska huvudstäderna, samt att upprätta en värdekedja av
vätgasproduktion och tankning kring stationerna.
Trelleborgs Energi har tillsammans med Trelleborgs kommun, Trelleborgshem och
Trelleborgs hamn har sedan beslutet togs att ansöka om medverkan i Nordic
Hydrogen Corridor arbetat fram ett förslag på utbytesplan bestående av
kommunens och de kommunala bolagens fordon för att skapa en grundläggande
täckning av fordon som tankar på stationen. Trelleborg kommer, tillsammans med
Tankstationsleverantören att gemensamt bearbeta externa intressenter som kör i
eller genom Trelleborg att byta till vätgasfordon för att öka volymerna och inverka
positivt på miljön och främja teknikens spridning i Skåne och Sverige.
Utbytesplanen är fördelad över 3 år, och vid positivt beslut byts fordon mellan
2023-2025. Tankstationen förväntas vara driftklar senast 1 januari 2023.
Utbytesplanen omfattar för Trelleborgs kommun, samt de kommunala bolagen
totalt 23 personbilar, 16 lätta lastbilar, 7 skolbussar och 1 sopbil.
För Trelleborgs kommun innebär utbytesplanen efter 3 år:
17 personbilar, 9 lätta lastbilar, 7 skolbussar och 1 sopbil
Uppskattade merkostnader i inköp för samtliga fordon, efter extern finansiering
från NHC-projektet ca 2 mkr), Bonus-Malus ca 2 mkr) samt ellastbilsoch elbusspremierna ca 4,5 mkr) bedöms till totalt ca 30 miljoner kronor för
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Trelleborgs kommun och de kommunala bolagen. Dessa merkostnader är baserade
på uppskattningar av fordonspriser kända i nuläget, där vätgasfordon kostar runt 2
ggr så mycket som konventionella fordon.
Merkostnaden för vätgasfordon för Trelleborgs kommun uppskattas därmed till ca
24 mkr åren 2023-2025, d v s ca 8 mkr per år.
En engångspost på 200.000 Euro ca 2,1 mkr) betalas till Tankstationsleverantören
för att sänka priset på bränsle redan från etableringsstart, med syfte att sänka
tröskeln för interna och externa fordon som tankar och erbjuda en
konkurrenskraftig kilometerkostnad.
Fordon kommer vid positivt beslut behöva upphandlas, tas in i kommunala system
som t.ex. finansiell leasing, samt läggas in i utbytesplaner, etc så att beslutet
genomföras av verksamheterna.
Merkostnader för förvaltningar vid fordonsutbyten bör särskilt beaktas i kommande
budgetarbete, då miljöförbättrande åtgärder inte ingår i verksamheternas
kärnverksamheter och utbytena innebär merkostnader för fordon.
Fordonen som berörs i ovan förslag är baserade på nuvarande fordonsflotta.
Utbytesplanen pågår mellan 2,5 till 6 år fram i tiden, och kan därmed påverkas av
oförutsedda händelser som t.ex. haveri eller annat som föranleder tidigarelagt
utbytesbehov av enskilda fordon, vilket i så fall påverkar utbytesplanen genom att
dessa fordon faller bort, vilka i så fall behöver kompenseras med andra fordon.
Kommunen förbinder sig genom avtal med Tankstationsleverantören att det tankas
en viss minimimängd på stationen per år. Denna mängd är:
2023: 27 kg / dag – ca 10 ton / år
2024: 80 kg / dag – ca 29 ton / år
2025: 120 kg / dag - ca 44 ton / år
Trelleborg och Tankstationsleverantören har en gemensam ambitionsnivå om
att 2025 tankvolymen uppgå till ca 500 kg / dag, vilket innebär ca 183 ton / år.
Marknaden för vätgasfordon är fortfarande i tidigt skede, därför är det svårt att
bedöma vilka ytterligare modeller som kommer finnas på marknaden, och hur ökat
utbud och konkurrens kommer påverka prisnivåerna under och efter den föreslagna
utbytesplanens genomförande.
Försäkring och service bedöms ligga i nivå med konventionella fordon.
Fordonen släpper inte ut CO2 eller andra föroreningar, så varje fordon som byts ut
sänker Trelleborgs utsläpp av växthusgaser. En tankstation möjliggör ytterligare
sänkningar i samhället om externa intressenter engageras att byta fordon mot
vätgasfordon.
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Beslutsunderlag
KS 2019/587 Tjänsteskrivelse daterad 2021-06-07
Beslut kommunstyrelsen 2019-11-29 § 301

Yrkande
Emil Samnegård MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med följande
tillägg
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda på vilka sätt kommunen kan verka för
att i möjligaste mån säkerställa att vätgasproduktionen i Trelleborg tillverkas med
endast fossilfri el.
Mikael Rubin M) och Lennart Höckert S) instämmer i Emil Samnegårds MP)
tilläggsyrkande.

Beslutsgång
Ordförande Håkan Sjöberg M) ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och
finner på acklamation att kommunfullmäktige beslutar enligt detta.
Ordföranden ställer därefter proposition på Emil Samnegårds MP) m fl
tilläggsyrkande och finner på acklamation att kommunfullmäktige beslutar enligt
detta.

Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen
Trelleborgs Rådhus AB för kännedom)
Trelleborgs Energi AB
AB TrelleborgsHem
Trelleborgs Hamn AB
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§ 267 Borgensförbindelse/Avtal Kommuninvest
Dnr KS 2020/904

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att Trelleborgs kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 7 april
2003 ”Borgensförbindelsen”), vari Trelleborgs kommun åtagit sig solidariskt
borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s publ)
”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger
företräda Trelleborgs kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för
ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande
till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer
att Trelleborgs kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Trelleborgs
kommun den 12 oktober 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests
medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa
anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen,
alltjämt gäller
att Trelleborgs kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Trelleborgs
kommun den 12 oktober 2011, vari Trelleborgs kommuns ansvar för
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller
att utse kommunstyrelsens ordförande Mikael Rubin, med kommunstyrelsens vice
ordförande Erik Lundström som ersättare, och kommundirektör Fredrik Geijer,
med biträdande kommundirektör Bo Carlbark som ersättare, att för Trelleborgs
kommuns räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.

Sammanfattning
Trelleborgs kommun är medlem i Kommuninvest ekonomisk förening
”Föreningen”). Denna förenings upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det
av Föreningen helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB publ)
”Kommuninvest”). För att Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa möjliga
kreditvillkor på lånemarknaden återfinns i Föreningens stadgar som villkor för
medlemskap, att samtliga medlemmar enligt separat tecknad borgensförbindelse
ska ansvara solidariskt såsom för egen skuld för Kommuninvests samtliga
förpliktelser. Samtliga medlemmar har tecknat borgensförbindelse. Trelleborgs
kommun utfärdade sin borgensförbindelse den 7 april 2003 och har bekräftat
densamma genom beslut av fullmäktige den 23 september 2013.
Samtliga kommunala borgensförbindelser förvaras hos Kommuninvest. Vid
Kommuninvests upptagande av lån på lånemarknaden presenteras borgensförbindelserna för långivaren. I den praktiska hanteringen vid företeende av
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borgensförbindelser i samband med Kommuninvests upplåning företräder således
Kommuninvest medlemmarna gentemot långivarna.
Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat
regressavtal ”Regressavtalet”) med Kommuninvest samt ett avtal om
medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat
”Garantiavtalet”). Även dessa avtal är av avgörande betydelse för medlemskap i
Föreningen samt av stor vikt för Kommuninvests verksamhet. Trelleborgs kommun
undertecknade Regressavtalet den 12 oktober 2011 och Garantiavtalet den 12
oktober 2011.
Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet
ingicks, alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftats genom beslut av
fullmäktige. Även Regressavtalet och Garantiavtalet riskerar, mot bakgrund av
reglerna om preskription, att bli ogiltiga efter tio år. Giltighetstiden för Trelleborgs
kommuns Regressavtal och Garantiavtal riskerar således inom kort att löpa ut. Med
hänsyn till att dessa utgör ett av villkoren för medlemskap i Föreningen och den
betydelse avtalen har för Kommuninvests verksamhet är det av mycket stor vikt att
Trelleborgs kommun innan avtalens giltighetstid löper ut fattar ett beslut i
fullmäktige, på det sätt som anges i detta ärende, som bekräftar att avtalen alltjämt
är gällande, samt därefter undertecknar en separat sådan bekräftelse av avtalen.

Beslutsunderlag
Kommuninvests skrivelse, 2020-04-27
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-16 denna skrivelse)
Bilaga: Regressavtal och Garantiavtal

Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen, Kvalitet och resursutveckling
Kommunledningsförvaltningen, Ledningsstöd
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§ 268 Riktlinjer borgensåtaganden samt
revidering av finanspolicy
Dnr KS 2021/493

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att revidera Trelleborgs kommuns finanspolicy så att kommunstyrelsen beslutar om
borgensteckning upp till och med 5 mnkr
att anta riktlinjerna för borgensåtagande för föreningar och organisationer.

Sammanfattning
Med anledning av revideringen av finanspolicyn KF 2021-05-31 § 199) har
riktlinjer för borgensåtaganden för föreningar och organisationer tagits fram.
Avsikten med riktlinjerna är att åstadkomma en konsekvent hantering och styrning
av borgensfrågor i kommunen.
I bilagt dokument redogörs för riktlinjerna som bland annat behandlar frågor om
verksamhetskrav för borgensåtaganden, riskbedömning, beslut om
borgensåtaganden, säkerhet, avgifter, uppföljning och ansökan om borgen.
Som ett steg i implementeringen av internbank i Trelleborgs kommun reviderades
kommunens finanspolicy i maj 2021. I Trelleborgs kommuns finanspolicy
behandlas bestämmelser om borgen i policyns punkt 8. För att ytterligare
åstadkomma en effektiv hantering av borgensåtaganden i kommunen revideras
finanspolicyn så till vida att beslut om borgensteckning upp till och med 5 miljoner
kronor fattas av kommunstyrelsen. Borgensteckning överstigande detta belopp
fattas av kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Riktlinjer för borgensteckning för föreningar och organisationer
Trelleborgs kommuns finanspolicy
Beslut KF 2021-05-31 § 199 Finanspolicy)

Beslutet skickas till
Avdelningen för kvalitet- och resursutveckling
Samtliga kommunala nämnder
Samtliga kommunala bolag
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§ 269 Utvecklingsmedel till följd av
resultatförbättring 2020
Dnr KS 2021/473

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att öka socialnämndens driftram för 2021 med 2 311 tkr i form av särskilda
utvecklingsmedel
att öka bildningsnämndens driftram för 2021 med 2 040 tkr i form av särskilda
utvecklingsmedel
att öka kultur- och fritidsnämndens driftram för 2021 med 186 tkr i form av
särskilda utvecklingsmedel
att öka samhällsbyggnadsnämndens driftram för 2021 med 182 tkr i form av
särskilda utvecklingsmedel
att öka teknisk servicesnämnds driftram för 2021 med 1 034 tkr i form av särskilda
utvecklingsmedel
att utvecklingsmedlen, totalt 5 753 tkr, finansieras från kommunfullmäktiges
budgetmarginal
att användningen ska följa det regelverk och tillämpningsrutiner som framgår av
kommunfullmäktiges beslut § 80/2019 KS dnr. 2019/125)
att då dessa utvecklingsmedel tillåts användas under två år får medel som inte
används under år 2021 överföras till år 2022.
Socialdemokraterna deltar inte i beslutet.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade i mars 2019, § 80 KS 2019/125) att del av en
nämnds eventuella resultatförbättring mellan två år avsätts i ett särskilt
projektkonto för utveckling och förbättring.
Bakgrunden till beslutet var att det bedömdes som angeläget att resultatförbättring
mellan två år även skulle komma verksamhet och medarbetare till del. Detta genom
att medel avsattes till utveckling och förbättringsarbete. Regelverk och
tillämpningsrutiner framgår av ovan nämnt beslut bilaga 1).
De nämnder som bör erhålla medel 2021 för resultatförbättring mellan 2019 och
2020 är




Socialnämnd, 2 311 tkr
Bildningsnämnd, 2 040 tkr
Kultur- och fritidsnämnd, 186 tkr
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Samhällsbyggnadsnämnd, 182 tkr
Teknisk servicenämnd, 1 034 tkr

Vid beräkning av resultatförbättringen mellan 2019 och 2020 har pandemieffekter
beaktats. De avser inte aktivt arbete för att förbättra resultatet och bör därför i den
mån det går inte ses som en resultatförbättring. Resultat för socialnämnden, kulturoch fritidsnämnden samt teknisk servicenämnd har korrigerats. Alla nämnder,
förutom bildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden, har under 2020 fått
kompensation för ökade kostnader p g a pandemin. Ingen korrigering har gjorts på
bildningsnämndens och samhällsbyggnadsnämndens resultat för 2020.
Kommunledningsförvaltningens förslag är att ökningen av nämndernas budgetar på
totalt 5 753 tkr finansieras från kommunfullmäktiges budgetmarginal.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse
Bilaga 1 innehållande Kommunfullmäktiges beslut, 2019-03-25 §80 och
kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-01-28

Yrkande
Henrik Silfverstolpe L) och Emil Samnegård MP) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Lennart Höckert S) anmäler att Socialdemokraterna inte deltar i beslutet.
Ordförande Håkan Sjöberg M) ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och
finner på acklamation att kommunfullmäktige beslutar enligt detta.

Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen, Kvalitet och resursutveckling
Socialnämnden
Bildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Teknisk servicenämnd
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§ 270 Uppdaterat regelverk kring
Resultatutjämningsreserv
Dnr KS 2021/429

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna reviderade riktlinjer för resultatutjämningsreserven.

Sammanfattning
I föreliggande förslag redovisas reviderat regelverk för resultatutjämningsreserven
RUR) med tillhörande riktlinjer. Riktlinjerna reglerar när medel ska reserveras, hur
medlen får användas och villkoren för användning.
År 2013 infördes reglerna för resultatutjämningsreserv i Kommunallagen och den
25 november 2013 KS 2013/644) antog kommunfullmäktige ”Riktlinjer för
resultatutjämningsreserv”. Riktlinjerna har inte varit föremål för revidering sedan
införandet. Eftersom en ny kommunallag och en ny lag om kommunal bokföring
och redovisning har tillkommit har behov således uppkommit att revidera riktlinjer
för hantering av resultatutjämningsreserven.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Riktlinjer för hantering av resultatutjämningsreserven reviderade)
Tidigare riktlinjer för hantering av resultatutjämningsreserven
KF beslut 2021-05-31 § 195

Beslutet skickas till
Avdelningen för kvalitet-och resursutveckling
Samtliga kommunala nämnder
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§ 271 Slutredovisning av investeringsprojekt nr
45980 - Dagvattensystem i Granlunda
Dnr KS 2020/187

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna slutredovisningen från tekniska servicenämnden avseende
dagvattensystem i Granlunda och lägga denna till handlingarna.

Sammanfattning
Spillvatten- och dagvattenavlopp från bostäder och gator i området Granlunda är
anslutna till ett kombinerat avloppsnät. Vid kraftiga regn kan det medföra att
källare översvämmas på grund av upptryckande avloppsvatten från källarbrunnar.
Genom att avleda dagvatten från stora delar av Östervångsvägen samt angränsande
tvärgator till rubricerat dagvattensystem, så avlastas de kombinerade
avloppsledningarna och risken för framtida källaröversvämningar minskar.
Teknisk servicenämnd har genom Projektavdelningen projekterat och bygglett
arbetet. Arbetet har utförts under åren 2020-2021 av extern entreprenör upphandlad
enligt LOU.
Arbetet har utförts som ett samverkansarbete. Förnyelse av vattenledningar och full
bredd på Östervångsvägens gatuöverbyggnad har samtidigt utförts.
Efter ansökan från teknisk servicenämnd beslutade kommunfullmäktige 2020-0525 att anslå 6,5 mnkr för att genomföra rubricerat investeringsprojekt.
Det ekonomiska utfallet blev 4,8 mnkr, vilket är 1,7 mnkr mindre än det tilldelade
anslaget.
Kommunledningsförvaltningens bedömning är att slutredovisningen bör godkännas
då projektet genomförts inom budget.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse
Teknisk servicenämnds protokoll, 2021-05-11 TSN §68
Teknisk serviceförvaltnings tjänsteskrivelse, 2021-04-14

Beslutet skickas till
Teknisk servicenämnd
Kommunledningsförvaltningen, Kvalitet och resursutveckling
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§ 272 Kompletterad slutredovisning av
investeringsprojekt nr 45630 - Erosionshotade
ledningar
Dnr KS 2017/537

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna kompletterad slutredovisning av Erosionshotade ledningar och lägga
denna till handlingarna.

Sammanfattning
Det befintliga ledningsnätet för vatten- och spillvattenavlopp söder om Smyge
strandväg, mellan Sjövägen och Ängavägen, var i stort behov att bytas och
ledningar belägna i strandkanten riskerade att gå sönder på grund av kusterosion.
Efter ansökan från tekniska nämnden beslutade kommunfullmäktige 2017-06-26 att
anslå 12 mnkr för att genomföra rubricerat investeringsprojekt.
Tekniska nämnden har genom Projektavdelningen projekterat och bygglett arbetet.
Anläggningsarbetet utfördes under åren 2018-2019 av externa entreprenörer
upphandlade genom ramavtal. Ledningsnätet har ersatts av huvudledningar i
Smyge strandväg, pumpstation i Sjövägen, LTA-pumpar på 37 fastigheter samt ett
nytt ledningsnät.
Det ekonomiska utfallet blev 15,2 mnkr, vilket är 3,2 mnkr mer än det tilldelade
anslaget, vilket även omfattade arbeten kalkylerade till 1,5 mnkr, som inte är
utförda. Projektet kostade 4,7 mnkr mer än kalkylerat.
Kommunfullmäktige beslutade 2020-10-19 att teknisk servicenämnd ska
återkomma med kompletterande information om orsakerna till överskridandet.
Teknisk servicemänden har återkommit med informationen. Teknisk
serviceförvaltning har beskrivit att vissa kostnadsökningar kunde ha förutsetts,
medans andra var nästan omöjliga att förutse se teknisk serviceförvaltnings
tjänsteskrivelse för mer information). Förvaltningen beskriver även hur de ska
undvika att hamna i samma situation igen.
Teknisk servicemänden har inkommit med en ekonomisk avvikelserapport som
kommunledningsförvaltningen bedömer är skälig. Kommunledningsförvaltningens
bedömning är att slutredovisningen bör godkännas då nämnden inkommit med
efterfrågad information.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, dnr KS 2017/537
Teknisk servicenämnd, 2021-05-11 TSN § 69
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Teknisk serviceförvaltnings tjänsteskrivelse, 2021-04-14
Kommunfullmäktige 2020-10-19 §211
Teknisk servicenämnd, 2020-03-11 TSN §33
Teknisk serviceförvaltnings tjänsteskrivelse, 2020-02-17

Beslutet skickas till
Teknisk servicenämnd
Kommunledningsförvaltningen, Kvalitet och resursutvecklingsavdelningen

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

Protokoll

73 (86)

Kommunfullmäktige
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2021-09-27

KS 2021/427

§ 273 Medborgarförslag, Beachvolleybollplaner
Dalabadet
Dnr KS 2021/597

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna besvarandet av medborgarförslaget till kultur-och fritidsnämnden.

Sammanfattning
Den 24 augusti 2021 inkom medborgarförslaget Beachvollybollplaner Dalabadet.
Omröstningsperioden för medborgarförslaget avslutas den 2 oktober 2021 men
medborgarförslaget har redan fått 121 röster.
Medborgarförslaget
"Jag har en önskan/dröm om 2-3 beachvolleybollplaner nere på Dalabadet.
Alternativt 2 beachvolleybollplaner och en plan för beachhandboll/fotboll. Det
finns en yta som idag inte används. Volleybollplanerna kommer att vara
tillgängliga för alla och kommer inte kosta något. Volleybollplaner öppnar upp för
glädje, rörelse, gemenskap och träningsmöjligheter för alla oavsett ålder eller
ekonomi. Volleybollplaner på Dalabadet skulle bli ett lyft både för kommunens
invånare men också för våra turister. Volleybollplanerna skulle definitivt vara ett
bidrag till att skapa en aktiv/levande kommun. Öppnar också upp för att kunna ha
evenemang så som volleybollturneringar."

Beslutet skickas till
Kultur-och fritidsnämnden
Kommunstyrelsen för kännedom)
Samhällsbyggnadsnämnden för kännedom)
Teknisk servicenämnd för kännedom)
AB Visit Trelleborg för kännedom)

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

Protokoll

74 (86)

Kommunfullmäktige
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2021-09-27

KS 2021/427

§ 274 Medborgarförslag, Buss mellan Höllviken
och Trelleborg via Skåre
Dnr KS 2021/598

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna besvarandet av medborgarförslaget till kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Den 23 maj 2021 inkom medborgarförslaget Buss mellan Höllviken och Trelleborg
via Skåre
Medborgarförslaget har fått 61 röster under omröstningsperioden.
Medborgarförslaget
"Jag tycker att det borde finas en buss som går mellan Trelleborg och Höllviken via
kustvägen och där med skåre"

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

Protokoll

75 (86)

Kommunfullmäktige
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2021-09-27

KS 2021/427

§ 275 Medborgarförslag, Bygga en till ishall
Dnr KS 2021/599

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna besvarandet av medborgarförslaget till kultur-och fritidsnämnden.

Sammanfattning
Den 31 augusti 2021 inkom medborgarförslaget Bygga en till ishall
Omröstningsperioden för medborgarförslaget löper ut den 2 oktober 2021 men
medborgarförslaget har redan fått 228 röster.
Medborgarförslaget
"Det är många som är beroende av istiden i hallen och tiden räcker inte till för alla.
Mitt förslag är att man anlägger en till isrink avsedd för träningar."

Beslutet skickas till
Kultur-och fritidsnämnden
Kommunstyrelsen för kännedom)
Samhällsbyggnadsnämnden för kännedom)
Teknisk servicenämnd för kännedom)

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

Protokoll

76 (86)

Kommunfullmäktige
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2021-09-27

KS 2021/427

§ 276 Medborgarförslag, Cykelväg från Skegrie
till Kämpinge/Höllviken
Dnr KS 2021/600

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna besvarandet av medborgarförslaget till kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Den 15 juni 2021 inkom medborgarförslaget Cykelväg från Skegrie till
Kämpinge/Höllviken
Medborgarförslaget har fått 386 röster under omröstningsperioden.
Medborgarförslaget
"Skegrie växer och växer, men varför inte göra det mer attraktivt med en
cykelbana/cykelväg mot Kämpinge/Höllviken? En cykelbana som sammankopplar
Trelleborgs kommun med Vellinge Kommun. En cykelbana som man kan cykla på
i lugn och ro utan att ha hjärtat i halsgropen för bilar flyger förbi i 90 km/h. En
cykelbana där även barnen kan cykla för att ta sig ner till stranden eller bara åka för
att köpa glass. Eller varför inte bara gynna oss Skegriebor med en ordentlig
cykelväg mot havet."

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden för kännedom)

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

Protokoll

77 (86)

Kommunfullmäktige
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2021-09-27

KS 2021/427

§ 277 Medborgarförslag, Farthinder Gislövs by
Dnr KS 2021/601

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att överlåta besvarandet av medborgarförslaget till kommunstyrelsen efter
inhämtande av synpunkter från Teknisk servicenämnd.

Sammanfattning
Den 11 maj 2021 inkom medborgarförslaget Farthinder, Gislövs by
Medborgarförslaget har fått 64 röster under omröstningsperioden.
Medborgarförslaget
"Genom Gislövs by på vägen mot Klagstorp hålls en alldeles för hög hastighet.
Personbilar, lastbilar och bussar kör alldeles för fort! Där finns gott om barn och
djur i byn som kan råka illa ut om det inte görs något åt detta. Som det är nu så är
det bara en tidsfråga innan något händer. När fängelset väl ska börja byggas
kommer denna vägen vara ännu mer trafikerad också! Jag föreslår farthinder av
något slag för att få folk att sakta ner."

Yrkande
Lennart Höckert S) yrkar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag med följande tillägg
att överlåta besvarandet av medborgarförslaget till kommunstyrelsen efter
inhämtande av synpunkter från Teknisk servicenämnd.

Beslutsgång
Ordförande Håkan Sjöberg M) ställer först proposition på kommunstyrelsens
förslag och finner på acklamation att kommunfullmäktige beslutar enligt detta.
Ordföranden ställer därefter proposition på Lennart Höckerts S) tilläggsyrkande
och finner på acklamation att kommunfullmäktige beslutar enligt detta.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

Protokoll

78 (86)

Kommunfullmäktige
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2021-09-27

KS 2021/427

§ 278 Medborgarförslag, Fler än 15h på
förskolan för barn som får syskon
Dnr KS 2021/602

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna besvarandet av medborgarförslaget till bildningsnämnden

Sammanfattning
Den 20 augusti 2021 inkom medborgarförslaget Fler än 15h på förskolan för barn
som får syskon
Omröstningsperioden för medborgarförslaget avslutas den 21 september 2021 men
medborgarförslaget har redan fått 51 röster.
Medborgarförslaget
"Jag skulle vilja att kommunen tar upp frågan om att det erbjuds 15h för barn som
får småsyskon. Det finns många andra kommuner i Sverige som erbjuder betydligt
mer och i vissa fall dubbelt med timmar på förskolan för barn som får syskon.
Skulle inte Trelleborg kunna höja sina 15h till 20-30h i stället?"

Beslutet skickas till
Bildningsnämnden

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

Protokoll

79 (86)

Kommunfullmäktige
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2021-09-27

KS 2021/427

§ 279 Medborgarförslag, Grind in till lekplatsen i
Östervångsparken
Dnr KS 2021/603

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna besvarandet av medborgarförslaget till teknisk servicenämnd.

Sammanfattning
Den 27 augusti 2021 inkom medborgarförslaget Grind in till lekplatsen i
Östervångsparken.
Omröstningsperioden för medborgarförslaget löper ut den 2 oktober 2021 men
medborgarförslaget har redan fått 71 röster.
Medborgarförslaget
"I fantastiska Östervångsparken finns där en välskött och rolig lekplats för såväl
stora som små. Lekplatsen omringas till största del av buskar MEN saknar en grind
av något slag vid ingången, dvs det är fritt fram för små virvelvindsben att tralla ut
från lekplatsen. Utanför lekplatsen på grusbanan kommer där såväl hundar, cyklar
som kommunbilar och visst har jag koll på mitt barn men det hade också varit
väldigt skönt med en grind så barnen stannar på lekplatsen tills det är dags att
utforska miljön runtomkring tillsammans med en vuxen."

Beslutet skickas till
Teknisk servicenämnd
Samhällsbyggnadsnämnden för kännedom)

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

Protokoll

80 (86)

Kommunfullmäktige
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2021-09-27

KS 2021/427

§ 280 Medborgarförslag, Naturrum i Smygehuk
Dnr KS 2021/604

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna besvarandet av medborgarförslaget till kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Den 3 augusti 2021 inkom medborgarförslaget Naturrum i Smygehuk
Medborgarförslaget har fått 245 röster under omröstningsperioden.
Medborgarförslaget
"Ett Naturrum eventuellt inkluderat ett stort saltvattensakvarium i Smygehuk. Hade
bidragit till kunskap om Söderslätt och dess flora och fauna både på land och i
vattnet. Information om miljö och vad alla själva kan bidra med, samt vikten av att
hålla naturen ren. Kunde även inkludera diverse barnaktiviteter och Skolklasser
både inom och utom kommunen kunde erbjudas att åka dit under lågsäsong.
Inspiration kan hämtas från Naturrummet i Stenshuvud, som är väldigt
pedagogiskt, informativt och trevligt både för vuxna och barn."

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
AB Visit Trelleborg för kännedom)

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

Protokoll

81 (86)

Kommunfullmäktige
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2021-09-27

KS 2021/427

§ 281 Medborgarförslag, Nej till Vindkraft i havet
mellan Smyge och Beddingestrand
Dnr KS 2021/605

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna besvarandet av medborgarförslaget till kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Den 31 maj 2021 inkom medborgarförslaget Nej till Vindkraft i havet mellan
Smyge och Beddingestrand
Medborgarförslaget har fått 241 röster under omröstningsperioden.
Medborgarförslaget
"AB Kustvind vill placera 33 vindkraftverk som är 305 meter höga vardera utanför
kusten mellan Smygehamn och Beddingestrand. Detta kommer att förfula vår kust
och förstöra den vackra havs- och kustmiljön. Vi begär att vindkraftsparken
omplaceras för att behålla vår vackra, obrutna horisont. Säg nej till
vindkraftsparken och rädda vår vackra, orörda kustmiljö."

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden för kännedom)
Trelleborgs Energi AB för kännedom)
Trelleborgs Rådhus AB för kännedom)

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

Protokoll

82 (86)

Kommunfullmäktige
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2021-09-27

KS 2021/427

§ 282 Medborgarförslag, Ny kombinerad
café/bar och växthus
Dnr KS 2021/606

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att överlåta besvarandet av medborgarförslaget till kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Den 15 juni 2021 inkom medborgarförslaget Ny kombinerad café/bar och växthus
Medborgarförslaget har fått 283 röster under omröstningsperioden.
Medborgarförslaget
"Trelleborg har fina palmer som står ute halva året, den ena halvan av året står de
gömda, i ett otillgängligt växthus till ingen nytta för trelleborgare eller besökare,
vilket jag tycker är synd. Mitt förslag är att bygga ett växthus till som liknar gamla
anrika restaurang Solfjädern som var en mycket uppskattad dansrestaurang med
anor från början på 1900 talet. Ett växthus där man kombinerar palmer och
människor i en naturlig miljö så att det går att ta en öl eller fika, kanske rent av äta
en bit mat. Ett växthus som byggs funktionellt så att det går att flytta en del av
palmerna ut och in vilket på sommaren skulle det innebära att det finns mer
utrymme för social samvaro i växthuset.. En ny modern oas och en helt ny
välbehövlig samlingsplats i Trelleborg för människor i allmänhet och för
trelleborgare i synnerhet. Det är nära till buss och tåg och lätt att ta sig dit och hem
med allmänna kommunikationsmedelom man skulle vilja ta sig en öl eller två.."

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden för kännedom)
Teknisk servicenämnd för kännedom)
Kultur-och fritidsnämnden för kännedom)
AB Visit Trelleborg för kännedom)

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

Protokoll

83 (86)

Kommunfullmäktige
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2021-09-27

KS 2021/427

§ 283 Medborgarförslag, Sopkärlstvätt
Dnr KS 2021/607

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att överlåta besvarandet av medborgarförslaget till kommunstyrelsen efter
inhämtande av synpunkter från Teknisk servicenämnd.

Sammanfattning
Den 24 juni 2021 inkom medborgarförslaget Sopkärlstvätt.
Medborgarförslaget har fått 104 röster under omröstningsperioden.
Medborgarförslaget
"Under denna varma delen av året så omvandlas våra fyrfackskärl för sopsortering
till osande komposter. Detta avser primärt facket för matavfall. I facket för
matavfall bildas det lätt larver och förruttnelse, vilket orsakar obehag - ibland med
ett par meters radie.
Förslag: Trelleborgs kommun upphandlar och erbjuder sopkärlstvätt till ett
konkurrenskraftigt pris under bestämda veckor, direkt efter tömning av primärt kärl
1.
Det praktiska: Erbjud fastighetsägare kärltvätt till ett fast pris, med en viss frekvens
förslagsvis 2-3 ggr/år, med majoriteten av tvättarna i perioden maj-september.
Tvätt utförs samma dag som tömningen av kärl 1. Fastighetsägare får själv se till
att kärlen är tomma vid tvätt."

Yrkande
Lennart Höckert S) yrkar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag med följande tillägg
att överlåta besvarandet av medborgarförslaget till kommunstyrelsen efter
inhämtande av synpunkter från Teknisk servicenämnd.

Beslutsgång
Ordförande Håkan Sjöberg M) ställer först proposition på kommunstyrelsens
förslag och finner på acklamation att kommunfullmäktige beslutar enligt detta.
Ordföranden ställer därefter proposition på Lennart Höckerts S) tilläggsyrkande
och finner på acklamation att kommunfullmäktige beslutar enligt detta.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

Protokoll

84 (86)

Kommunfullmäktige
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2021-09-27

KS 2021/427

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Teknisk servicenämnd för kännedom)

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

Protokoll

85 (86)

Kommunfullmäktige
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2021-09-27

KS 2021/427

§ 284 Medborgarförslag, Trägångstig mellan
Gislövs läge och Dalabadet
Dnr KS 2021/608

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna besvarandet av medborgarförslaget till teknisk servicenämnd.

Sammanfattning
Den 6 juni 2021 inkom medborgarförslaget Trägångstig mellan Gislövs läge och
Dalabadet
Medborgarförslaget har fått 264 röster under omröstningsperioden.
Medborgarförslaget
"Det finns en stig nedanför naturvårdsområdet mellan Gislövs läge och Dalabadet,
nedanför ängarna. Jag tycker att denna stig borde anpassas så att funktionshindrade
och familjer med barnvagnar odyl kan ta sig på denna fantastiskt natursköna stig
från o till Dalabadet och Gislövs Läge. En trästig som faller in i naturen på ett
naturligt sätt i landskapet är mitt förslag."

Beslutet skickas till
Teknisk servicenämnd
Samhällsbyggnadsnämnden för kännedom)

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

Protokoll

86 (86)

Kommunfullmäktige
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2021-09-27

KS 2021/427

§ 285 Medborgarförslag, Övergångsställe till
hamnen
Dnr KS 2021/609

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna besvarandet av medborgarförslaget till tekniska servicenämnden.

Sammanfattning
Den 1 augusti 2021 inkom medborgarförslaget Övergångsställe till hamnen.
Medborgarförslaget har fått 159 röster under omröstningsperioden.
Medborgarförslaget
"Installera säkert övergångsställe igen vid hamnen i Smygehamn!
Sänk hastigheten till 40 km/h året runt så är problemet löst och vi kan alla säkert ta
oss över vägen till hamnen. Det är inte bara turister via bil) som besöker hamnen
utan även vi som bor i byn som vill kunna gå eller cykla dit. Men som det ser ut
idag kan vi inte säkert korsa vägen utan att köra bil dit) då den är tung med trafik.
Förr hade vi säsongshastighet, men tydligen var det jobbigt att byta ut skyltarna,
och det var tydligen mycket jobbigare än att sätta fast och ta bort de tillfälliga
vägguppen i hamnen som görs varje säsong.
Vi har den nya fina sydkustleden gåendes här ute, men ingen säker övergång
mellan hamnen och cykelvägen i byn. Så kort och gott, ändra hastigheten till 40
km/h året runt och installera ett säkert övergångsställe så att vi slipper riskera livet
varje gång vi vill gå till eller från hamnen och äta glass."

Beslutet skickas till
Teknisk servicenämnd

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

