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Kommunfullmäktige
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2021-10-25

KS 2021/532

Plats och tid

Parken, Rotundan kl. 18.00–21.40

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)
Erik Lundström (KD)
Henrik Silfverstolpe (L)
Mathias Andersson (SD)
Veronica Larsson (S), jäv § 294, § 306
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)
Ismet Dedic (S)
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)

Tjänstgörande ersättare

Magnus Isgren (SD), Tjänstgörande för Fredrik Trulsson (SD)
Lizian Kyreus (S), Tjänstgörande för Andreas Persson (S)
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Anitha Lata (S), Tjänstgörande för Veronica Larsson (S) § 294, § 306
Britta Brinck-Nehlin (M), Tjänstgörande för Gunnar Hedin (M)
Tom Magnusson (SÖS), Tjänstgörande för Christian Ottergren (SÖS)
Mette Finnfors (C), Tjänstgörande för Ola Olsson (C)
Thomas Nilsson (KD), Tjänstgörande för Karin Jönsson (KD)
Tomas Tigerschiöld (MP), Tjänstgörande för Emil Samnegård (MP)
Ersättare

Eva Karlsson (SD)
Christer Leo (SD)
Lena Andersson (SD)
Gerd Klein (S)
Tim Lundgren (M)
Linda Hägg (M)
Per Jönsson (M)
Lars G Olsson (M)
Kenneth Lundgren (SÖS)
Pernilla Linde (C)
Estrid Nimåker (KD)

Övriga

Eva-Lotta Kittel, Kommunsekreterare, Kommunledningsförvaltningen
Fredrik Geijer, Kommundirektör, Kommunledningsförvaltningen
Tommy Bengtsson, Revisor, Komunrevisionen, § 296
Oliver Lazarevski, Filmproducent, Kultur- och fritidsförvaltningen
Peter Johnsson, IT-tekniker, Tekniska serviceförvaltningen
Alexander Arnoldsson, Tekniker, Kultur- och fritidsförvaltningen
Monica Högberg, Kommunjurist, Kommunledningsförvaltningen

Justeringens plats och tid

Rådhuset den 4 november 2021 kl 13.00

Paragrafer

286–308

Sekreterare
Eva-Lotta Kittel
Ordförande
Håkan Sjöberg (M)

Justerare

Justerares signaturer

Per Klarberg (SD)

Hans Norén (KD)

Utdragsbestyrkan
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Mötesdatum
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ANSLAG/BEVIS

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

Kommunfullmäktige

Datum då anslaget sätts upp

2021-11-04

Datum då anslaget tas ned

2021-11-30

Förvaringsplats

Rådhuset

Underskrift
Eva-Lotta Kittel

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan
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Mötesdatum

Mötets diarienummer
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Innehåll
Ärende

Sida

§ 286 Justering av protokoll ................................................................................................................................5
§ 287 Avsägelse av uppdrag i revisionen i Trelleborgs kommun .......................................................................6
§ 288 Avsägelse av uppdrag som ersättare i Kommunfullmäktige och ersättare i
Samhällsbyggnadsnämnden ................................................................................................................................7
§ 289 Avsägelse av uppdrag som ledamot i Valnämnden ..................................................................................8
§ 290 Motion (C) Uppförandekod för förtroendevalda i Trelleborgs kommun..................................................9
§ 291 Interpellation från Cecilia Dahl-Andersson (S) till Lars Mikkelä (M) angående nedläggningen
av förskolor .......................................................................................................................................................10
§ 292 Anmälan av inkomna ärenden och skrivelser .........................................................................................11
§ 293 Motion (S) "Fri tillgång till mensskydd" ................................................................................................12
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§ 295 Fossilbränslefri kommun 2020 - Godkännande av uppföljningsrapport med förslag till fortsatt
arbete 2030 ........................................................................................................................................................18
§ 296 Delårsrapport 2 - 2021, Trelleborgs kommun.........................................................................................20
§ 297 Köpeavtal gällande fastigheten Trailern 14 ............................................................................................22
§ 298 Svar på motion (MP) "Dags att göra Trelleborg till en av Sveriges renaste kommuner" .......................23
§ 299 Godkännande av antagandehandling för Miljömålsprogram för Trelleborgs kommun - Lokala
miljömål 2021 ...................................................................................................................................................25
§ 300 Godkännande av halvtidsrapport 2020 för Klimatanpassningsplan 2018-2023 .....................................28
§ 301 Redovisning av medborgarförslag som inte beretts färdigt, hösten 2021 ...............................................30
§ 302 Slutredovisning projekt 45050 Landsbygdsprojekt Trelleborg norr .......................................................32
§ 303 Internkontroll - gemensamma risker 2022 ..............................................................................................34
§ 304 Policy och riktlinjer för informationssäkerhet ........................................................................................35
§ 305 Medborgarförslag, Övergångsställe Västra ringvägen ...........................................................................36
§ 306 Medborgarförslag, Förhindra avveckling av kommunala småförskolor.................................................37
§ 307 Medborgarförslag, Permanent isbana i Stadsparken ...............................................................................40
§ 308 Medborgarförslag, Kameraövervakning samt bättre belysning i Stadsparken .......................................41

Justerares signaturer
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§ 286 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 4 november 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.

Beslutsgång
Kommunfullmäktige beslutar, på ordförande Håkan Sjöbergs (M) initiativ, att
dagordningen kompletteras med ytterligare ett ärende

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan
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Mötesdatum
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§ 287 Avsägelse av uppdrag i revisionen i
Trelleborgs kommun
Dnr KS 2021/530

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelsen
att utse Carl Knutsson (M) till 1:e vice ordförande i kommunrevisionen
att utse Nils Svensson (M) till ledamot i kommunrevisionen.

Sammanfattning
Ina Liljeberg (M), inkom den 27 juli 2021, med en avsägelse för samtliga
förtroendeuppdrag i Trelleborgs kommun. Avsägelsen gäller från den 1 november
2021.
På förekommen anledning behöver ny ledamot i kommunrevisionen utses.
Moderaterna nominerar Carl Knutsson (M) till uppdraget som 1:e vice ordförande i
kommunrevisionen och Nils Svensson (M) som ledamot i kommunrevisionen.

Beslutet skickas till
Den avgående
De valda
Kommunrevisionen
Partigruppledarna

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan
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Kommunfullmäktige
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2021-10-25

KS 2021/532

§ 288 Avsägelse av uppdrag som ersättare i
Kommunfullmäktige och ersättare i
Samhällsbyggnadsnämnden
Dnr KS 2021/651

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna
att hos Länsstyrelsen begära omräkning för att utse ny ersättare i
kommunfullmäktige.

Sammanfattning
Nils Svensson (M) avsade sig den 30 september 2021 sina uppdrag som ersättare i
samhällsbyggnadsnämnden och kommunfullmäktige.
Till samhällsbyggnadsnämnden behöver ny ersättare nomineras. För uppdraget
som ersättare i kommunfullmäktige behöver omräkning begäras hos länsstyrelsen.

Beslutet skickas till
Den avgående
Länsstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden
Partigruppledarna
Kommunrevisionen

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan
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Mötets diarienummer
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§ 289 Avsägelse av uppdrag som ledamot i
Valnämnden
Dnr KS 2021/662

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelsen
att utse Axel Bengtsson (SÖS) till ny ledamot i valnämnden.

Sammanfattning
Tom Magnusson (SÖS), avsade sig, den 5 oktober 2021, sitt uppdrag som ledamot
i valnämnden.
Ny ledamot i valnämnden behöver därför utses.
Söderslättspartiet nominerar Axel Bengtsson (SÖS) till ny suppleant i
Östersjöterminalen.

Beslutet skickas till
Den avgående
Den valde
Valnämnden
Partigruppledare

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan
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§ 290 Motion (C) Uppförandekod för
förtroendevalda i Trelleborgs kommun
Dnr KS 2021/358

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.

Sammanfattning
Ola Olsson, Centerpartiet i Trelleborg, har inkommit med en motion till
kommunfullmäktige i maj 2021. I motionen föreslås att kommunfullmäktiges
presidium tar fram en uppförandekod för förtroendevalda i Trelleborgs kommun.
Syftet med uppförandekoden är att formulera ett underlag för etiska regler för
förtroendevalda och avsikten är att upprätthålla ett gott politiskt klimat.
Uppförandekoden skall ge de förtroendevalda utgångspunkter för hur de kan
uppträda på ett bra sätt mot varandra och därmed visa respekt för alla människors
lika värde.
En viktig komponent i den demokratiska processen är det politiska samtalet och
möjligheten att ge uttryck för och bryta olika åsikter mot varandra. Som
kommunens högsta beslutande organ åvilar det kommunfullmäktige ett särskilt
ansvar att gestalta kommunens gemensamma värdegrund - Öppenhet, Respekt och
Ansvar.

Beslutsunderlag
KS 2021/358 Tjänsteskrivelse Motion Uppförandekod för förtroendevalda i
Trelleborgs kommun 2021-08-18
Motion Uppförandekod förtroendevalda 2021-05-12

Yrkande
Patrik Holmberg (C) yrkar att ärendet bordläggs till nästa möte.

Beslutsgång
Ordförande Håkan Sjöberg (M) ställer proposition på Patrik Holmbergs (C)
yrkande om bordläggning och finner på acklamation att fullmäktige beslutar att
bordlägga ärendet.

Beslutet skickas till
Motionären

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan
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§ 291 Interpellation från Cecilia Dahl-Andersson
(S) till Lars Mikkelä (M) angående
nedläggningen av förskolor
Dnr KS 2021/635

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga interpellationen till handlingarna.

Sammanfattning
Cecilia Dahl-Andersson (S) inkom, 2021-09-23, med en interpellation till
bildningsnämndens ordförande Lars Mikkelä (M) angående nedläggningen av
förskolor.
Kommunfullmäktige beslutade, 2021-09-27, att interpellationen får ställas.

Beslutsunderlag
Interpellationssvar från Lars Mikkelä (M)
Interpellation angående nedläggning av förskolor från Cecilia Dahl Andersson (S)

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan
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Mötesdatum

Mötets diarienummer
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§ 292 Anmälan av inkomna ärenden och
skrivelser
Dnr KS 2021/733

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

Sammanfattning
Efter den 27 september har det till kommunfullmäktige inkommit följande ärenden
och skrivelser som ännu inte underställts kommunfullmäktiges prövning:




2021-10-25 Interpellation från Patrik Holmberg (C) till Lars Olsson (M)
"Plats 190 i Svenskt näringslivs ranking"
2021-10-25 Interpellation från Patrik Holmberg (C) till Thomas Nilsson
(KD) "Hur går det för Anderslövs museum?"
2021-10-25 Interpellation från Patrik Holmberg (C) till Fredrik Schlyter
(M) "Vad händer med de 10 miljonerna?"

Beslutet skickas till
Lars Olsson
Thomas Nilsson
Fredrik Schlyter

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan
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§ 293 Motion (S) "Fri tillgång till mensskydd"
Dnr KS 2021/261

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för komplettering med följande
innehåll innan beslut i kommunfullmäktige:
att principerna utifrån likställighetsprincipen fördjupas och säkerställs,
hur kommunens uppmuntran och stöd till det privata näringslivet kan ske
hur frågan om huruvida ett eventuellt förmånsperspektiv finns för fri tillgång till
mensskydd på kommunens arbetsplatser
hur de ekonomiska effekterna och möjlig finansiering kan hanteras
hur en organisation och process/former från anskaffning till distribution av fria
mensskydd kan se ut.

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.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan
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Ärendet bordlades på kommunfullmäktiges sammanträde 2021-09-27.

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

Yrkande
Veronica Larsson (S) yrkar i första hand att ärendet återremitteras till
kommunstyrelsen för komplettering med följande innehåll innan beslut i
kommunfullmäktige:
att principerna utifrån likställighetsprincipen fördjupas och säkerställs,
hur kommunens uppmuntran och stöd till det privata näringslivet kan ske
hur frågan om huruvida ett eventuellt förmånsperspektiv finns för fri tillgång till
mensskydd på kommunens arbetsplatser
hur de ekonomiska effekterna och möjlig finansiering kan hanteras
hur en organisation och process/former från anskaffning till distribution av fria
mensskydd kan se ut.
Veronica Larsson (S) yrkar, om återremissyrkandet inte vinner gehör i fullmäktige,
bifall till motionen.
Patrik Holmberg (C), Mikael Rubin (M), Christer Dahlberg (SÖS) och Maria
Wilhelms (MP) instämmer i Veronica Larssons (S) yrkande om återremiss.
Henrik Silfverstolpe (L) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen
samt att ärendet avgörs idag.

Beslutsgång
Ordförande Håkan Sjöberg (M) ställer Veronica Larssons (S) m fl
återremissyrkande mot Henrik Silfverstolpes (L) yrkande om att ärendet ska
avgöras idag och finner på acklamation att kommunfullmäktige beslutar att
återremittera ärendet.
Omröstning begärs och ska genomföras.

Omröstning
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsordning i omröstningen
Ja för för återremiss
Nej för att avgöra ärendet idag

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan
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I omröstningen avges 23 ja-röster och 15 nej-röster medan 13 ledamöter avstår från
att rösta
Kommunfullmäktige beslutar därmed att återremittera ärendet.
Namn
Erik Lundström
Mikael Rubin
Lars Mikkelä
Marianne Ohrlander
Helmuth Petersén
Anita Persson
Cecilia Dahl-Andersson
Anna Nordstrandh
Sven Lindkvist
Veronica Larsson
Thomas Nilsson
Jan Isaksson
Göran Gärtner
Mette Finnfors
Mathias Andersson
Ken Karlsson
Johnny Nilsson
Marianne Fundahn
Lizian Kyreus
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
Magnus Isgren
Ann-Marie Flink
Tom Magnusson
Lennart Höckert

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
S
S
M
M
L
L
SD
SD
SÖS
SÖS
S

Ja

Nej

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
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Namn
Paul Lövdahl
Ann Kajson Carlqvist
Mårten Bönnemark
Tomas Tigerschiöld
Maria Wilhelms
Mats Andersson
Håkan Lerstorp
Anna Holst
Thomas Malmqvist
Håkan Sjöberg
Hans Norén
Per Klarberg
Summa: 51

Parti
S
M
M
MP
MP
SD
SD
SD
SD
M
KD
SD

Ja
X
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Nej

Avstår
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
23

X
15

13

Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen, Kvalitet- och resursutvecklingsavdelningen
Teknisk serviceförvaltning

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan
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§ 294 Event
Dnr KS 2021/591

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att uppdra till Kommundirektören att i samverkan med destinationsbolaget AB
Visit Trelleborg tillsamman med PGA of Sweden genomföra Sveriges största
juniortävling i golf sommaren 2022.
att anslå max 5 000 tkr för evenemangets planering, genomförande och uppföljande
utvärdering. Medlen tas ur Rådhus AB.

Sammanfattning
Kommundirektören informerar om möjlighet till ett förstärkt och uppväxlat
samarbete med PGA of Sweden, som bygger vidare på en redan framgångsrik
samverkansrelation. Trelleborgs kommun erbjuds nu tillfället att i samarbete med
PGA of Sweden och det lokala föreningslivet etablera Sveriges största
juniortävling i golf, som för kommunens räkning bl.a. skulle fungera som
inspiration och motor för en hälsosam aktiv fritid för kommunens invånare oavsett
ekonomiska eller fysiska förutsättningar.
Samtidigt kommer samarbetet initiera en övergripande evenemangsutveckling samt
ge positiv påverkan på platsvarumärket som resulterar i en ökad turismekonomisk
omsättning. Initiativet bidrar även till större regional och nationell profilering av
Trelleborg. Slutligen bedömer vi att evenemanget också förser kommunen med ett
antal verktyg för att lokalt engagera ungdomar, äldre och medborgare med
funktionsvariationer.
Kommunstyrelsen beslutade 2021-10-05 att föra ärendet vidare till
kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Beslutsunderlag
Ekonomisk kalkyl (Erhålls av PGA)
Tävlingsbestämmelser (Erhålls av PGA)

Jäv
Veronica Larsson (S) anmäler jäv, lämnar lokalen och deltar inte i behandlingen av
ärendet.

Yrkande
Lennart Höckert (S), Patrik Holmberg (C) och Maria Wilhelms (MP) yrkar avslag
till kommunstyrelsens förslag.

Justerares signaturer
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Mikael Rubin (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med den ändringen att
Rådhus AB finansierar kostnaden, dvs andra att-satsen ska lyda:
att anslå max 5 000 tkr för evenemangets planering, genomförande och uppföljande
utvärdering. Medlen tas ur Rådhus AB.
Christer Dahlberg (SÖS), Henrik Silfverstolpe (L) och Mathias Andersson (SD)
instämmer i Mikael Rubins (M) yrkande.
Erik Lundström (KD) yrkar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för
fortsatt beredning.
Lennart Höckert (S) och Erik Lundström (KD) yrkar varsin kortare
mötesajournering.

Beslutsgång
Ordförande Håkan Sjöberg (M) ajournerar mötet, på Lennart Höckerts (S) initiativ
kl 19.49 -20.00 och på Erik Lundströms (KD) initiativ kl 20.03-20.10.
Ordförande Håkan Sjöberg (M) ställer Erik Lundströms (KD) återremissyrkande
mot att ärendet avgörs idag och finner på acklamation att kommunfullmäktige
beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Ordföranden ställer därefter Mikael Rubins (M) m fl bifallsyrkande till
kommunstyrelsens förslag, med den ändringen att Rådhus AB finansierar
kostnaden, mot Lennart Höckerts (S) m fl avslagsyrkande på detsamma.
Ordföranden finner på acklamation att kommunfullmäktige beslutar enligt Mikael
Rubins (M) m fl bifalls och ändringsyrkande.
Omröstning begärs och ska genomföras.

Omröstning
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsordning i omröstningen
Ja för bifall till kommunstyrelsens förslag samt att finansieringen tas ur Rådhus AB
Nej för avslag till kommunstyrelsens förslag
I omröstningen avges 31 ja-röster och 20 nej-röster.
Kommunfullmäktige beslutar därmed enligt kommunstyrelsens förslag med den
ändringen att medlen tas ur Rådhus AB.
Namn
Erik Lundström
Mikael Rubin
Lars Mikkelä
Marianne Ohrlander
Helmuth Petersén

Justerares signaturer

Parti
KD
M
M
M
SD

Ja

Nej
X

Avstår

X
X
X
X

Utdragsbestyrkan
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Kommunfullmäktige

Namn
Anita Persson
Cecilia Dahl-Andersson
Anna Nordstrandh
Sven Lindkvist
Anitha Lata
Thomas Nilsson
Jan Isaksson
Göran Gärtner
Mette Finnfors
Mathias Andersson
Ken Karlsson
Johnny Nilsson
Marianne Fundahn
Lizian Kyreus
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
Magnus Isgren
Ann-Marie Flink
Tom Magnusson
Lennart Höckert
Paul Lövdahl
Ann Kajson Carlqvist
Mårten Bönnemark
Tomas Tigerschiöld
Maria Wilhems
Mats Andersson
Håkan Lerstorp
Anna Holst
Thomas Malmqvist

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
SD
SD
SD

Ja
X
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Nej

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
X
X
X
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Kommunfullmäktige

Namn
Håkan Sjöberg
Hans Norén
Per Klarberg
Summa: 51

Parti
M
KD
SD

Ja
X

Mötesdatum

Mötets diarienummer

2021-10-25
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Nej

Avstår

X
X
31

20

0

Reservation
Socialdemokraterna och Centerpartiet anmäler skriftlig reservation, bilaga § 294:1
respektive bilaga § 294:2.

Beslutet skickas till
AB Visit Trelleborg
Rådhus AB

Justerares signaturer
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Mötesdatum

Mötets diarienummer

2021-10-25
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§ 295 Fossilbränslefri kommun 2020 Godkännande av uppföljningsrapport med
förslag till fortsatt arbete 2030
Dnr KS 2021/465

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna samhällsbyggnadsnämndens rapport och lägga den till handlingarna
att kommunen avslutar sitt deltagande i projektet då vi nu har nått målen förutom
fordon. Vad gäller fordon har vi nu vätgas istället.

Sammanfattning
2013 beslutade kommunstyrelsen att anta utmaningen ”100 procent
fossilbränslefritt Skåne 2020” initierat av Länsstyrelsen och innebärande att år
2020 ha uppnått fossilbränslefri energianvändning av el, uppvärmning, drivmedel,
och tjänsteresor. Nu föreligger en rapport från samhällsbyggnadsnämnden som
visar att målet är nått gällande el och uppvärmning, men att utmaningar återstår när
det gäller drivmedel till den egna fordonsflottan samt personalens tjänsteresor. I
rapporten föreslås att arbetet därför ska fortsätta till 2030. Detta är även i linje med
kommunens förslag till nya miljömål.
När det gäller drivmedel bedöms kommunens pågående utvecklingsarbete med
samordnad fordonshantering medföra att den kommunägda fordonsflottan blir
fossilbränslefri. För en ökning av fossilbränslefria tjänsteresor föreslås en
uppdatering av Trelleborgs riktlinjer för resor från 2017. Med en uppdatering och
fortsatt hög användning av digitala möten och konferenser bedöms även
tjänsteresorna kunna bli fossilbränslefria.

Beslutsunderlag
KS 2021/465 Tjänsteskrivelse Fossilbränslefri kommun 2020 - Godkännande av
uppföljningsrapport med förslag till fortsatt arbete 2030, 2021-08-24
KS 2021/465 Fossilbränslefri kommun 2020 Uppföljningsrapport med förslag på
fortsatt arbete

Yrkande
Lennart Höckert (S) yrkar bifall till första att-satsen och avslag till andra att-satsen
i kommunstyrelsens förslag.
Maria Wilhelms (MP) yrkar att beslutet kompletteras med följande att-sats
att målet att uppnå 100 procent fossilbränslefrihet för hela kommunkoncernen ska
kvarstå till år 2030, med särskilt fokus på fordonens drivmedel och tjänsteresor.

Justerares signaturer
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Mikael Rubin (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordförande Håkan Sjöberg (M) ställer först proposition på den första att-satsen i
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla
denna.
Ordföranden ställer därefter proposition på den andra att-satsen i
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla
denna.
Omröstning begärs och ska genomföras.
Ordförande Håkan Sjöberg (M) ställer sedan proposition på Maria Wilhelms (MP)
tilläggs att-sats och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå detta.

Omröstning
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsordning i omröstningen
Ja för bifall till kommunstyrelsens förslag till andra att-sats
Nej för avslag till kommunstyrelsens förslag
I omröstningen avges 31 ja-röster och 13 nej-röster medan 7 ledamöter avstår från
att rösta.
Kommunfullmäktige har därmed beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag till
att-sats.
Namn
Erik Lundström
Mikael Rubin
Lars Mikkelä
Marianne Ohrlander
Helmuth Petersén
Anita Persson
Cecilia Dahl-Andersson
Anna Nordstrandh
Sven Lindkvist
Veronica Larsson
Thomas Nilsson
Jan Isaksson
Göran Gärtner
Mette Finnfors
Mathias Andersson
Ken Karlsson
Johnny Nilsson
Marianne Fundahn

Justerares signaturer

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

Ja
X
X
X
X
X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Namn
Lizian Kyreus
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
Magnus Isgren
Ann-Marie Flink
Tom Magnusson
Lennart Höckert
Paul Lövdahl
Ann Kajson Carlqvist
Mårten Bönnemark
Tomas Tigerschiöld
Maria Wilhems
Mats Andersson
Håkan Lerstorp
Anna Holst
Thomas Malmqvist
Håkan Sjöberg
Hans Norén
Per Klarberg
Summa: 51

Parti
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
SD

Ja
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Nej
X
X

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
31

13

7

Reservation
Socialdemokraterna anmäler skriftlig reservation, bilaga § 295.
Miljöpartiet anmäler muntlig reservation till förmån för eget yrkande.

Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
Planchefen, Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerares signaturer
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Kommundirektören

Justerares signaturer
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§ 296 Delårsrapport 2 - 2021, Trelleborgs
kommun
Dnr KS 2020/951

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna delårsrapport 2 med helårsprognos.

Sammanfattning
Föreliggande ärende sammanfattar kommunkoncernens delårsbokslut per 31
augusti 2021. Delårsrapporten, det vill säga ärendet, som helhet är bilagd denna
tjänsteskrivelse och omfattar sammanställda räkenskaper.
Kommunkoncernen uppvisar ett resultat för perioden om 328,4 mnkr, med
årsprognosen 324,8 mnkr. I delårsbokslutet ingår en jämförelsestörande post om
61,9 mnkr vilken avser en realisationsvinst från avyttring av
produktionsanläggningar för fjärrvärme i energikoncernen. Kommunens resultat för
perioden uppgår till 232,7 mnkr, exklusive exploateringsverksamheten. Prognosen
för helåret är ett överskott på 175,3 mnkr mot budgeterat resultat om 75 mnkr,
exklusive exploateringsverksamheten.
Koncernen har fastställda finansiella mål; totalt 7 stycken varav 4 för kommunen
och 3 för kommunkoncernen. Kommunkoncernen uppnår samtliga mål. Inom
kommunen är det ett mål, soliditetsmålet, som inte bedöms uppnås.
Kommunens nämnder redovisar aktiviteter som ska bidra till att uppfylla
inriktningsmålen. Majoriteten är pågående enligt plan, 61 procent, följt av
aktiviteter som är pågående med avvikelse, 19 procent.
Den sammanlagda bedömningen beträffande målen är att Trelleborgs kommun
kommer att ha god ekonomisk hushållning hela 2021, med undantag för ett
finansiellt mål som inte uppnås. Med ett prognostiserat balanskravsresultat om
219,2 mnkr uppvisar kommunen att kravet på en god ekonomisk
hushållning kommer att uppnås.
Revisorernas bedömning av delårsrapport 2/21 föredras av revisor Tommy
Bengtsson.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kommunledningsförvaltningen 2021-09-28.
Delårsrapport per 2021-08-31 med helårsprognos 2021.
Revisorernas bedömning av delårsrapport 2/21
EYs granskning av delårsrapporten per 2021-08-31

Justerares signaturer
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Yrkande
Mikael Rubin (M), Henrik Silfverstolpe (L), Patrik Holmberg (C), Lennart Höckert
(S) och Christer Dahlberg (SÖS) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordförande Håkan Sjöberg (M) ställer proposition på kommunstyrelsens förslag
och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla detta.

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder och bolag i kommunkoncernen.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan
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§ 297 Köpeavtal gällande fastigheten Trailern 14
Dnr KS 2021/474

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna köpeavtal gällande fastigheten Trailern 14.

Sammanfattning
Trelleborgs kommun äger fastigheten Trailern 14. Fastigheten är avsedd för
industriändamål och omfattar 4999 kvm. Inredningsverket AB ska etablera egen
verksamhet med kontor, lager, showroom mm.
Bolaget har haft en markreservation och nu valt att gå vidare med köp. För detta
har ett köpeavtal tagits fram där kommunen överlåter fastigheten Trailern 14.
Avtalet innehåller följande villkor:
Köpeskillingen är 1 999 600 kr (400 kr/kvm). Övriga kostnader såsom
anslutningsavgifter och lagfart belastar köparen.
Tillträde ska ske 1 december. Köparen förbinder sig att mot ett löpande vite
uppföra byggnad om minst 800 kvm och bedriva verksamhet i lokalerna. Byggstart
ska ske inom 9 månader från Tillträdesdagen och färdigställas senast 24 månader
efter byggstart.
Köpet är villkorat godkännande i kommunfullmäktige och att bygglov för tänkt
byggnad beviljas.

Beslutsunderlag
KS 2021/474 Tjänsteskrivelse Köpeavtal gällande fastigheten Trailern 14, 202108-31
Köpeavtal gällande fastigheten Trailern 14
Översiktskarta Trailern 14

Beslutet skickas till
Tillväxtavdelningen

Justerares signaturer
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§ 298 Svar på motion (MP) "Dags att göra
Trelleborg till en av Sveriges renaste
kommuner"
Dnr KS 2021/57

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla motionen
att uppdra åt TSN att inarbeta en Topp-5-placering på Håll Sverige Rents
kommunindex kopplat till nedskräpning i sina nämndsmål för 2022.

Sammanfattning
Motionären vill ha en renare stad fri från fimpar, snus och annat skräp. Varje år
publicerar den ideella organisationen ”Håll Sverige Rent” ett kommunindex för hur
väl Sveriges kommuner arbetar med att förebygga nedskräpning.
2020 placerade sig Trelleborgs kommun på plats 34 vilket var en klättring från
plats 79 året innan. Motionären vill att kommunen satsar på att klättra ytterligare på
“Håll Sverige Rents” ranking och bli bland de fem bästa i Sverige senast 2022.
Renhållning av allmänna platser såsom parker, gator och torg ansvarar TSN för.
Motionen har därför gått på internremiss till TSN. TSNs beslutade att föreslå att
bifalla motionen.
Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att motionen ska bifallas och att det
som en konsekvens inarbetas ett mål kopplat till en Topp-5-placering i TSNs
nämndsmål för 2022.

Beslutsunderlag
KS 2021/57 Tjänsteskrivelse Motionssvar – Dags att göra Trelleborg till en av
Sveriges renaste kommuner 2021-08-24
TSN 2021-06-16 § 84
KS 2021/57 Motion, Dags att göra Trelleborg till en av Sveriges renaste kommuner

Yrkande
Maria Wilhelms(MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Maria Wilhelms (MP) yrkande och finner att
kommunfullmäktige beslutar att bifalla detta.

Justerares signaturer
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Beslutet skickas till
TSN
Motionären

Justerares signaturer
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§ 299 Godkännande av antagandehandling för
Miljömålsprogram för Trelleborgs kommun Lokala miljömål 2021
Dnr KS 2021/464

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta Miljömålsprogram för Trelleborgs kommun – Lokala miljömål 2021 - 2030
att uppföljning av indikatorerna och måluppfyllnad ska återrapporteras till
kommunfullmäktige årligen.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade i november 2019 (KS 2019/84) att ge
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att revidera Trelleborgs kommuns
miljömålsprogram med 2030 som nytt målår. Uppdraget följde vid
omorganisationen med tjänsten som klimatstrateg till samhällsbyggnadsnämnden.
SBN har godkänt ett förslag till reviderat Miljömålsprogram genom beslut och
skickat ärendet till kommunfullmäktige för antagande.
Revideringarna har godkänts före beslut av styrgruppen som utgjordes av KSAU.
Förslag till nytt Miljömålsprogram har varit på remiss till samtliga nämnder och
kommunala bolag.
Miljömålsprogrammet för Trelleborgs kommun, Lokala miljömål 2021 – 2030
sammanfattar och förtydligar vad som är särskilt viktigt för Trelleborgs kommuns
miljöarbete. Programmet säkerställer ett långsiktigt miljöarbete med fortsatt hög
ambitionsnivå och bred förankring inom hela kommunkoncernen. Förvaltningar
och kommunala bolag har lämnat förslag till målformuleringar, åtgärder och
tekniska lösningar.
Trelleborgs kommun ska vara en framgångskommun med långsiktigt hållbar
tillväxt där innovationer och ny teknik ska ges stort utrymme i strävan att nå
miljömålen. Särskilt fokus ligger därför på nya tekniska lösningar. De 16 nationella
miljömålen, antagna av Sveriges Riksdag1999, utgör ramverk för det svenska
miljömålssystemet i vilket kommunernas arbete har en avgörande betydelse. De
lokala målen utgår från dessa och från tidigare beslutade miljömålsprogram till
2020.
Tio lokala mål för Trelleborgs kommun har formulerats. Dessa är indelade i fem
inriktningar:
• GOD BEBYGGD MILJÖ
• VATTEN I BALANS

Justerares signaturer
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• NATUR- OCH LANDSBYGDSVÄRDEN
• GIFTFRI LIVSMILJÖ
• BEGRÄNSAD KLIMATPÅVERKAN
Till målformuleringarna kopplas överskådliga matriser där åtgärdsförslag och
indikatorer redovisas och ansvariga för genomförande anges. Indikatorerna
fungerar som mätinstrument vid uppföljning och formuleringarna utgör inga
bindande krav.
Målen är vägledande vid nämndernas verksamhetsplanering då prioriteringarna
görs. En utsedd samordnare arbetar med kompetensstöd till förvaltningarna och
uppföljning av åtgärdernas genomförande. Vid genomförande av åtgärder kan
också det finnas ett värde i att kommunicera med och på olika sätt samarbeta med
civilsamhället (kommuninvånare, föreningslivm.m.) för att nå målen.

Beslutsunderlag
KS 2021/464 Tjänsteskrivelse Antagande av Miljömålsprogram, 2021-08-31
SBN 2020/282 Godkännande av antagandehandling för Miljömålsprogram för
Trelleborgs kommun

Yrkande
Sven Tilly (SÖS) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägg av årlig
återrapport
Maria Wilhelms (MP) yrkar i första hand att ärendet återremitteras för att vårt
Miljömålsprogram ska bli ännu bättre.
Om återremissyrkandet inte vinner gehör av kommunfullmäktige yrkar Maria
Wilhelms (MP) följande tre tilläggsyrkanden
att mål 9 ska vara tidsatt till 2035.
att uppföljning av indikatorerna och måluppfyllnad ska återrapporteras till
kommunfullmäktige årligen (s.2)
att texten ”och formuleringarna utgör inga bindande krav”” stryks ur dokumentet
(s.2).
Mikael Rubin (M) yrkar bifall till Sven Tillys (SÖS) och Maria Wilhelms (MP)
yrkande om återrapport och avslag till Maria Wilhelms återremissyrkande och de
övriga två tilläggsyrkandena.
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Beslutsgång
Ordförande Håkan Sjöberg (M) ställer först Maria Wilhelms (MP)
återremissyrkande mot att ärendet avgörs idag och finner på acklamation att
kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Ordföranden ställer därefter proposition på Maria Wilhelms (MP) m fl andra
tilläggsyrkande om årlig återrapportering av miljömålsarbetet och finner på
acklamation att kommunfullmäktige beslutar att bifalla detta.
Ordföranden ställer sedan proposition först på Maria Wilhelms (MP) första
tilläggsyrkande och finner på acklamation att kommunfullmäktige beslutar att avslå
detta.
Därefter ställer ordföranden proposition på Maria Wilhelms tredje tilläggsyrkande
och finner på acklamation att kommunfullmäktige beslutar att avslå detta.
Omröstning begärs och ska genomföras.

Omröstning
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsordning i omröstningen om tredje
att-satsen i Maria Wilhelms tilläggsyrkande.
Ja för avslag
Nej för bifall
I omröstningen avges 34 ja-röster och 5 nej-röster medan 12 ledamöter avstår från
att rösta.
Kommunfullmäktige beslutar därmed avslå den tredje att-satsen i tilläggsyrkandet.
Namn
Erik Lundström
Mikael Rubin
Lars Mikkelä
Marianne Ohrlander
Helmuth Petersén
Anita Persson
Cecilia Dahl-Andersson
Anna Nordstrandh
Sven Lindkvist
Veronica Larsson
Thomas Nilsson
Jan Isaksson
Göran Gärtner
Mette Finnfors
Mathias Andersson
Ken Karlsson

Justerares signaturer

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

Ja
X
X
X
X
X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Namn
Johnny Nilsson
Marianne Fundahn
Lizian Kyreus
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
Magnus Isgren
Ann-Marie Flink
Tom Magnusson
Lennart Höckert
Paul Lövdahl
Ann Kajson Carlqvist
Mårten Bönnemark
Tomas Tigerschiöld
Maria Wilhems
Mats Andersson
Håkan Lerstorp
Anna Holst
Thomas Malmqvist
Håkan Sjöberg
Hans Norén
Per Klarberg
Summa: 51

Parti
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
SD

Ja

Mötesdatum

Mötets diarienummer

2021-10-25

KS 2021/532

Nej

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
34
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12

Reservation
Miljöpartiet anmäler skriftlig reservation, bilaga § 299.

Beslutet skickas till
Samtliga förvaltningar och bolag

Justerares signaturer
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§ 300 Godkännande av halvtidsrapport 2020 för
Klimatanpassningsplan 2018-2023
Dnr KS 2021/463

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna halvtidsrapporten för Klimatanpassningsplanen 2018-2023
att uppmana samtliga förvaltningar och kommunala bolag att intensifiera arbetet
efter planen
att Klimatanpassningsplanen återrapporteras till kommunfullmäktige årligen.

Sammanfattning
Trelleborgs kommun har under drygt 10 år arbetat strategiskt och
kommunövergripande med planering för klimatanpassning. En
Klimatanpassningsplan antogs 2018. En halvtidsrapport föreligger och har
godkänts av SBN och skickats över till KF för godkännande även där.
Syftet med klimatanpassningsplanen är att koppla ett helhetsgrepp om frågan och
sprida kunskap samt samla arbetet med åtgärder. Målet är att åstadkomma ett
robust, motståndskraftigt och klimatsäker kommun.
Halvtidsrapporten visar att över hälften av de utpekade åtgärderna har påbörjat och
i stor utsträckning genomförts. Den mest omfattande åtgärden som är
kustskyddsarbetet är påbörjat. Fortsatt arbete gäller bland annat bättre skydd mot
värmeböljor, stötta naturmiljöns, jordbrukets och besöksnäringens anpassning och
strategiskt kommunicera med kommuninvånarna.

Beslutsunderlag
KS 2021/463 Tjänsteskrivelse Rapport Klimatanpassningsplan, 2021-08-31
SBN 2021/79 Godkännande av halvtidsrapport 2020 för Klimatanpassningsplan
2018-2023

Yrkande
Christer Dahlberg (SÖS) yrkar att Klimatanpassningsplanen återrapporteras till
kommunfullmäktige årligen.
Mikael Rubin (M) instämmer i Christer Dahlbergs (SÖS) yrkande.

Beslutsgång
Ordförande Håkan Sjöberg (M) ställer proposition på kommunstyrelsens förslag
med Christer Dahlbergs (SÖS) m fl tilläggsyrkande och finner att
kommunfullmäktige beslutar bifalla detta.
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Beslutet skickas till
Samtliga förvaltningar och bolag
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§ 301 Redovisning av medborgarförslag som
inte beretts färdigt, hösten 2021
Dnr KS 2021/447

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

Sammanfattning
Enligt arbetsordning för fullmäktige i Trelleborgs kommun, Dnr KS 2019/749, ska
styrelsen och övriga nämnder två gånger per år redovisa de medborgarförslag som
inte beretts färdigt. Styrelsen ska samtidigt redovisa antalet medborgarförslag som
inkommit som efter 30 dagar inte fått 50 eller fler medborgarröster. Redovisningen
görs på fullmäktiges ordinarie sammanträde i april och oktober
2021-08-27 föreligger 18 förslag som ännu inte har beretts färdigt.
Medborgarförslag som inkommit till e-tjänsten för medborgarförslag blir ärenden
om för kommunfullmäktige om de får stöd av minst 50 medborgare. Mellan den 26
februari 2021 och 27 augusti har 55 förslag kommit in och av dessa har 14 förslag
uppnått tillräckligt stöd. 22 ärenden har inte uppnått erforderligt stöd.
10 förslag pågår röstning och 9 förslag inväntar publicering.

Medborgarförslag förslag som ännu inte har beretts färdigt 2021-08-27

Medborgarförslag

Status

Planerat beslut i KF

Bygg bryggor utanför de
inre pirarna i Skåre
hamn, KS2020/939

Beredning pågår

Q4 2021

Härberge för hemlösa,
KS 2020/978

Beredning pågår

Q4 2021

Inomhus skateboardhall,
KS2021/33

Beredning pågår

Q1 2022

Gång/cykelväg till
Slättarps Gård,
KS2021/34

Beredning pågår

Q4 2021

Fantastisk strand i
hamnen, KS2021/270

Överlämnad av KF till
TSN för hantering
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Badbrygga/bastu
hamnen Gislövs Läge,
KS 2021/271

Överlämnad av KF till
SBN och Visit
Trelleborg för hantering

Hundrastgård: Trelles
bästa, KS 2021/272

Överlämnad av KF till
TSN för hantering

Beachvolleybolls
verksamhet, KS
2021/374

Beredning pågår

Q1 2022

Skateboardramp,
KS2021/375

Överlämnad av KF till
TSN och KFN för
hantering

Q4 2021

Multiarena i
Smygehamn,
KS2021/376

Beredning pågår

Q1 2022

Sveriges största
saltvattenpool,
KS2021/413

Beredning pågår

Q2 2022

Medborgarförslag som ännu ej diarieförts (ej hanterats i KF) 2021-08-27








Sopkärlstvätt
Cykelväg Skegrie-Kämpinge-Höllviken
Ny kombinerad café/bar och växthus
Trägångstig mellan Dalabadet och Gislövs läge
Nej till vindkraftverk mellan Smyge och Beddingestrand
Buss Trelleborg-Höllviken
Farthinder i Gislövs by

Beslutsunderlag
KS 2021/447 Tjänsteskrivelse Redovisning av medborgarförslag som inte beretts
färdigt 2021-08-25
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§ 302 Slutredovisning projekt 45050
Landsbygdsprojekt Trelleborg norr
Dnr KS 2014/342

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna slutredovisningen av projekt 45050
att Minnesberg hanteras som ett eget projekt och att finansieringen hanteras i
ordinarie budgetprocess.

Sammanfattning
Projektet har syftat till att etablera en god VA-försörjning i kommunens norra del
samt att förse de sedan tidigare utpekade byarna/områdena med allmän VAförsörjning. Ytterligare syfte med projektet har varit att skapa förutsättningar för att
övergå till stordrift av vatten- och avloppsanläggningarna och avveckla små ej
kostnads- och miljöeffektiva anläggningar.
Total budget för att genomföra projektet var 75,25 mnkr, varav 5 mnkr från VAavdelningens investeringsram.
Tekniska nämnden har genom Projektavdelningen projekterat och bygglett arbetet.
Anläggningsarbetet har utförts av upphandlade externa entreprenörer. Flera av
delprojekten har försenats och vissa har tidigarelagts. Anledningen till
förseningarna har varit försvårande arbeten när väl byggfas inletts. Utöver detta har
under 2018 även en utredning genomförts för att utröna vilken skyldighet/rättighet
kommunen har att bygga ut allmänt VA. Efter tekniska nämndens beslut 2018-0919 fastställdes att kommunen avslutar landsbygdsutbyggnaden efter att Minnesberg
erhållit allmänt VA. Kostnadsbedömningen av ej genomförda åtgärder uppgick till
25 mnkr.
Projektering av Minnesberg pågår för närvarande men entreprenaden kommer inte
att kunna genomföras förrän tidigast 2022 beroende på att det gamla tegelbrukets
framtid skall beslutas innan projekteringen kan slutföras. Teknisk
serviceförvaltning anser att det är bättre att slutredovisa samlingsprojektet 45050
och istället lyfta Minnesberg som ett eget projekt med egen budget. Projektet är
inkluderat i teknisk serviceförvaltnings budgetförslag inför budget 2022.
Det ekonomiska utfallet fram till 2021 för projektet är 55,4 mnkr, varav 2 mnkr
VA-avdelningens investeringsram. Det innebär att det återstår 19,85 mnkr av den
totala budgeten för projektet.
Avvikelsen mellan ursprunglig kostnadsbedömningen av ej genomförda åtgärder
och ej utnyttjad budget uppgår till 5 mnkr. Avvikelsen beror till största delen på
allmänna kostnadsökningar samt att ingen indexering skett av de uppskattade
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kostnaderna. Den allmänna prisökningen baserat på ett medelvärde på serie 311
och 322 i entreprenadindex åren 2011-2020 har uppgått till 15% vilket motsvarar
mer än vad avvikelsen är.
Kommunledningsförvaltningen har inga invändningar mot att detta projekt avslutas
och att Minnesberg hanteras i separat projekt. Bedömning är att slutredovisningen
bör godkännas då projektet genomförts inom budget.

Beslutsunderlag
KS 2014/342 Tjänsteskrivelse Slutredovisning projekt 45050 Landsbygdsprojekt
Trelleborg norr, 2021-08-03
Teknisk servicenämnd, 2021-05-11 TSN § 67
Teknisk serviceförvaltnings tjänsteskrivelse, 2021-04-16

Beslutet skickas till
Teknisk servicenämnd
Kommunledningsförvaltningen, Kvalitet- och resursutvecklingsavdelningen
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§ 303 Internkontroll - gemensamma risker 2022
Dnr KS 2021/557

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa 2022 års gemensamma internkontrollmoment inom ramen för intern
kontroll.

Sammanfattning
Enligt kommunens riktlinjer för intern kontroll ska kommunstyrelsen årligen
genomföra en riskanalys och identifiera kommungemensamma risker som ska
granskas och/eller åtgärdas i kommande års internkontrollplan.
De kommungemensamma interna kontrollmomenten gäller samtliga nämnder och
bolag, utöver nämndernas egna analyser som identifierar specifika risker för
respektive nämnd. Såväl kommungemensamma som nämndspecifika risker ska
följas upp av nämnderna och bolagen, och ska i samband med upprättande av
årsanalysen rapportera resultatet till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ansvarar
för återrapportering av gransknings-/åtgärdsresultaten av de kommungemensamma
internkontrollmomenten till kommunfullmäktige. Kommunledningsförvaltningen
föreslår tre gemensamma internkontrollmomenten för år 2022:




Bristfälliga rutiner avseende arkivering av handlingar och ärenden
Bristande kunskap om GDPR
Oklarheter i ansvar och uppdrag på grund av ej uppdaterade reglementen

Beslutsunderlag
KS 2021/557 Tjänsteskrivelse Internkontroll – gemensamma internkontrollmoment
2022, 21-08-27
Bruttorisklista och riskvärdering – kommungemensamma risker 2022

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder och kommunala bolag
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§ 304 Policy och riktlinjer för
informationssäkerhet
Dnr KS 2021/362

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta policy för informationssäkerhet
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att fastställa riktlinje för informationssäkerhet.

Sammanfattning
Information blir en allt viktigare tillgång för dagens kommuner. För Trelleborgs
kommun och kommunala bolag är säker hantering av information en viktig del av
kommunens och bolagens arbete med att bygga en hög trovärdighet gentemot
medborgare och näringsliv. Därigenom kan även kommunens och bolagens
varumärke stärkas ytterligare mot dessa grupper. Det är därför av yttersta vikt att
säkerställa att information hanteras på ett säkert, kontrollerat och standardiserat
sätt.
Gällande policy för informationssäkerhet i Trelleborgs har uppdaterats med en ny,
som dessutom kompletterats med en uppdaterad riktlinje samt tillhörande bilagor.

Beslutsunderlag
KS 2021/362 Tjänsteskrivelse – Policy för informationssäkerhet, 2021-08-27
Policy för informationssäkerhet, daterad 2021-05-18
Riktlinje informationssäkerhet, daterad 2021-05-18
Bilaga 1 – Information om riskanalys för informationssäkerhet, daterad 2021-05-18
Bilaga 2 – Formulär för riskanalys (LIS) av mindre IT-system, daterad 2021-05-19
Bilaga 3 a – Rutin för IT-säkerhetsincident – säkerhetsincidentrapportering daterad
2021-05-19
Bilaga 3 b – Formulär för IT-säkerhetsincident, daterad 2021-05-19
Bilaga 4 a – NIS-direktivet, daterad 2021-05-19
Bilaga 4 b – NIS-direktivet: riskanalys för informationssäkerhet, daterad 2021-0519
Bilaga 5 – Informationssäkerhet och GDPR vid hemarbete, daterad 2021-05-19
Bilaga 6 – Digitala möten, daterad 2021-06-29

Beslutet skickas till
Samtliga förvaltningar
Samtliga bolag
Säkerhetschefen
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§ 305 Medborgarförslag, Övergångsställe Västra
ringvägen
Dnr KS 2021/683

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

Sammanfattning
Den 15 september 2021 inkom medborgarförslaget Övergångsställe Västra
ringvägen.
Medborgarförslaget har fått 75 röster under omröstningsperioden.
Medborgarförslaget:
"Buss 1 stannar vid Sjöviksskolan (gamla Bäckaskolan och Fågelbäck), alltså
västra ringvägen och det fattas ett övergångsställe just där. Jag har nu under hösten
tränat barnen till att ta bussen till skolan och upptäckt att barnen går över gatan där
i hopp om att bilar ska stanna. Upplever platsen som livsfarlig även om
hastighetsgränsen är 30 km /h. Det finns ett övergångsställe längre upp på vägen
men barnen upplever den som långt bort från var bussen stannar och använder
därför inte det. Ett övergångsställe just vid ingången till Sjöviksskolans stora
parkering hade nog lugnat många föräldrar som skickar barnen med bussen."

Beslutet skickas till
Teknisk servicenämnd
Kommunledningsförvaltningen (för kännedom)

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

Protokoll

42 (46)

Kommunfullmäktige
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2021-10-25

KS 2021/532

§ 306 Medborgarförslag, Förhindra avveckling
av kommunala småförskolor
Dnr KS 2021/684

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att överlåta besvarandet av medborgarförslaget till kommunstyrelsen efter
inhämtande av synpunkter från bildningsnämnden
att ärendet förs vidare till kommunfullmäktige.

Sammanfattning
Den 16 september 2021 inkom medborgarförslaget Förhindra avveckling av
kommunala småförskolor.
Omröstningsperioden löper till 2021-10-19 men medborgarförslaget har redan fått
977 röster.
Medborgarförslaget:
"Fredagen den 10 september 2021 bestämdes det att flera förskolor i Trelleborgs
kommun skulle avvecklas. Änghögs förskola, Prästkragens förskola, Klöverns
förskola och Pilekvistens förskola är de drabbade förskolorna. Vi protesterar mot
denna avveckling! Flera av dessa förskolor är välfungerande verksamheter där
barnen trivs och är trygga.
En anledning uppges vara att lokalerna inte är ändamålsenliga för
förskoleverksamhet. Men som pedagog inom Trelleborgs kommun kan jag med
egen erfarenhet säga att det finns flera andra, större förskolor som behöver
renoveras eller avvecklas innan de drabbade förskolorna. Den andra anledningen
påstås vara Norlandias etablering i kommunen och att man är orolig för en
överkapacitet fast detta motstrider det faktum att Trelleborgs befolkning ökar år för
år, de senaste 5 åren har boende i Trelleborgs kommun ökat med cirka 5000
personer, behöver inte dessa förskoleplatser?
Det ska även påpekas att det är Trelleborgs kommun som godkänt bygglovet för
denna förskola, så man skapar denna överkapacitet själva, utan hänsyn till vad
vårdnadshavare tycker och tänker om ytterligare en stor privat förskola. Vi har
själv barn på Änghög, det är en trygg plats för våra barn med duktiga, motiverade
och engagerade pedagoger som har allt de behöver för att driva en välfungerande
verksamhet. Efter samtal med vårdnadshavare från andra drabbade enheter så får
man höra detsamma gällande de andra förskolorna.
Vem tar hänsyn till barnen när man beslutar att lägga ner förskolorna? Är det
verkligen ok att rycka upp barnen från sin trygghet med pedagoger och kamrater?
Flera barn kommer att behöva inskolas på nya förskolor med nya pedagoger och
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blir utan sina gamla kamrater, utan tryggheten från pedagoger som de lärt känna,
som blivit en viktig del av deras liv. Hur ser vårterminen ut då pedagogerna
uppmanas att söka nya jobb, om pedagogerna försvinner innan vårterminen är över,
ska verksamheten bedrivas av vikarier eller pedagoger från andra förskolor,
ingendera som känner barnen och förstår deras behov. Små barns primära behov är
trygghet, tillgänglighet och tröst. Detta underlättas av mindre barngrupper och
tydliga anknytningspersoner på mindre förskolor.
Att sätta alla barn på en förskola med 100+ barn och 15+ pedagoger är inte
optimalt och visar inte alls på en barnsyn utifrån vad som är bäst för barnen. För
yngre barn i förskola och yngre skolålder finns det ingen forskning som tyder på att
stora förskolor eller skolor skulle vara gynnsamt. Snarare är det tvärtom att barn
och yngre elever skulle kunna gynnas av mindre enheter. På mindre skolor och
förskolor har pedagoger ofta närmare kontakt med varandra, med eleverna och med
vårdnadshavarna, samt att de tycks uppvisa ett starkare personligt engagemang och
större ansvar för barnens välgång och välbefinnande.
Flera menar att mindre skolor och förskolor verkar skapa en större trygghet, vilket
är särskilt betydelsefullt för yngre barngrupper. Flera av dessa förskolor har långa
barnköer då de är väldigt populära, detta i sig borde vara tillräckligt för att förstå att
många vårdnadshavare och barn känner sig tryggare med mindre förskolor. Även
avstånd spelar roll, många vårdnadshavare kommer få längre till förskolan, vilket
bidrar till att barnens vistelsetid ökar, detta leder till längre dagar som pedagoger på
andra förskolor måste anpassas till, hur ska detta täckas upp utan att höja budgeten?
Hur genomtänkt är förslaget, jobbar någon av beslutsfattarna inom skola/förskola,
förstår de vad det innebär för barnen, bildningsförvaltningens slogan, ”Trelleborg –
en skolkommun att räkna med.” känns ignorant för oss drabbade. Utifrån vems
perspektiv är beslutet fattat? Kommunens, pedagogernas, vårdnadshavarnas eller
barnens? Ska alla Trelleborgs förskolor vara stora? Det tycker inte vi. Självklart
ska det finnas olika slags förskolor i Trelleborgs kommun, även små där barnen är
trygga med och känner samtliga i personalen. Låt de små förskolorna få finnas
kvar!
Vårt förslag är därmed helt enkelt att inte avveckla dessa förskolor i Trelleborg.
Rösta för om du vill stödja oss föräldrar och barn i kampen för att behålla våra
förskolor! TACK!!"

Jäv
Veronica Larsson (S) anmäler jäv, lämnar lokalen och deltar inte i behandlingen av
ärendet.

Yrkande
Patrik Holmberg (C) yrkar att ärendet tas upp i kommunfullmäktige efter beredning
och inhämtande av synpunkter från bildning.
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Mikael Rubin (M) och Christer Dahlberg (SÖS) instämmer i Patrik Holmbergs (C)
yrkande.

Beslutsgång
Ordförande Håkan Sjöberg (M) ställer först proposition på liggande förslag och
finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla detta.
Därefter ställer ordföranden proposition på Patrik Holmbergs (C) m fl yrkande om
att sedan föra ärendet vidare till kommunfullmäktige och finner att
kommunfullmäktige beslutar att bifalla detta.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Bildningsnämnden
Förslagsställaren
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§ 307 Medborgarförslag, Permanent isbana i
Stadsparken
Dnr KS 2021/685

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att överlåta besvarandet av medborgarförslaget till kommunstyrelsen efter
inhämtande av synpunkter från teknisk servicenämnd, AB Visit Trelleborg och
Kultur- och fritidsnämnden.

Sammanfattning
Den 23 september 2021 inkom medborgarförslaget Permanent isbana i
Stadsparken.
Omröstningsperioden avslutas den 26 oktober 2021 men medborgarförslaget har
redan fått 151 röster.
Medborgarförslaget:
"Bygg en permanent isbana framför scenen i stadsparken. På så sätt kan man
använda platsen både sommar och vintertid till glädje för många trelleborgare.
Ytan som ju blir en jämn betongyta med kylslingor under kan då användas för att
ställa bänkar på när det är sommar säsong och vintertid gör man isbana."
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§ 308 Medborgarförslag, Kameraövervakning
samt bättre belysning i Stadsparken
Dnr KS 2021/686

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att överlåta besvarandet av medborgarförslaget till kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Den 4 oktober 2021 inkom medborgarförslaget Kameraövervakning samt bättre
belysning i Stadsparken.
Omröstningsperioden för medborgarförslaget löper ut den 3 november 2021 men
medborgarförslaget har redan fått 267 röster.
Medborgarförslaget:
"Parken är idag obevakad samt dåligt upplyst på kvällar och nätter. Vilket gör att
det är fritt fram för vandalisering och avfyrande av bangers bland annat i parken.
Mer eller mindre varje kväll är det någon som smäller med bangers vilket är rent
djurplågeri mot de fåglar som finns i parken. Jag vill framhäva behovet av
kameraövervakning för att främja detta innan vi tittar i backspegeln efter en
våldtäkt, allvarlig skada eller i värsta fall ett dödsfall. Parallellt med detta är
behovet övergripande av bättre belysning generellt i parken. Vår stadspark ska I
min mening vara användbar både dagtid som kvällstid. Idag undviker många att gå
igenom den pga att det är dåligt upplyst och avskräcker istället för att uppmuntra
till en promenad i parken, även kvällstid. Något måste göras nu!"

Yrkande
Mikael Rubin (M) yrkar bifall till liggande förslag.

Beslutsgång
Ordförande Håkan Sjöberg (M) ställer proposition på liggande förslag och finner
att kommunfullmäktige beslutar att bifalla detta.
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