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Kommunfullmäktige
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2022-02-28

KS 2022/88

Plats och tid

Parken, Rotundan kl. 18.00–22.25

Beslutande

Helmuth Petersén (SD)
Cecilia Dahl-Andersson (S)
Anita Persson (SD)
Anna Nordstrandh (S)
Lars Mikkelä (M)
Christer Dahlberg (VS)
Per Klarberg (SD), 2:e vice ordförande, T.o.m. §44
Sven Lindkvist (S)
Marianne Ohrlander (M)
Ola Olsson (C)
Erik Lundström (KD)
Henrik Silfverstolpe (L)
Mathias Andersson (SD)
Veronica Larsson (S), Jäv §22
Emil Samnegård (MP)
Jan Isaksson (M)
Ken Karlsson (SD)
Johnny Nilsson (S)
Göran Gärtner (M)
Bengt Andersson (SD)
Ann-Marie Flink (VS), T.om §52
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)
Gunnar Hedin (M)
Ismet Dedic (S)
Christian Ottergren (VS)
Mats Andersson (SD)
Eric Samuelsson (M)
Eva Höckert (S)
Håkan Lerstorp (SD)
Lennart Höckert (S)
Anna Holst (SD)
Ann Kajson Carlqvist (M)
Paul Lövdahl (S)
Thomas Malmqvist (SD)
Mariann Sjöström (C)
Sven Tilly (VS)
Thomas Nilsson (KD)
Mårten Bönnemark (M)
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Tjänstgörande ersättare

Magnus Isgren (SD), Tjänstgörande för Per Klarberg (SD) fr o m § 45
Lizian Kyreus (S), Tjänstgörande för Marianne Fundahn (S)
Gerd Klein (S), Tjänstgörande för Andreas Persson (S)
Britta Brinck-Nehlin (M), Tjänstgörande för Vakant (M)
Tim Lundgren (M), Tjänstgörande för Fredrik Schlyter (M) t o m §46
Linda Hägg (M), Tjänstgörande för Fredrik Schlyter (M) fr o m §47
Tom Magnusson (VS), Tjänstgörande för Ann-Marie Flink (VS) fr o m §
53
Tomas Tigerschiöld (MP), Tjänstgörande för Maria Wilhelms (MP)

Ersättare

Eva Karlsson (SD)
Christer Leo (SD)
Lena Andersson (SD)
Per Jönsson (M), T.om § 50
Lars G Olsson (M)
Venzel Rosqvist (M)
Kenneth Lundgren (VS)
Mette Finnfors (C)
Estrid Nimåker (KD)
Mats-Åke Svensson (KD)

Övriga

Fredrik Geijer, Kommundirektör, Kommunledningsförvaltningen
Eva-Lotta Kittel, Kommunsekreterare, Kommunledningsförvaltningen
Sofia Norman, Sekreterare, Kommunledningsförvaltningen
Aleksandra Nattlund-Palmén, Kommunjurist/kanslichef,
Kommunledningsförvaltningen
Oliver Lazarevski, Filmproducent, Kultur- och fritidsförvaltningen
Peter Johnsson, IT-tekniker, Kommunledningsförvaltningen
Aina Andersson, Revisor, Kommunrevisionen
Alexander Hultgren, Arrangemangstekniker, Kultur- och
fritidsförvaltningen
Alexander Arnoldsson, Tekniker, Kultur- och fritidsförvaltningen
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Justeringens plats och tid

Rådhuset den 10 mars 2022 kl 14.00

Paragrafer

15–16 och 19–62. Paragraf 17–18 har justerats omedelbart, se omedelbart
justerat protokoll.

Sekreterare
Eva-Lotta Kittel
Ordförande
Håkan Sjöberg (M)

Justerare

Per Klarberg (SD)

Hans Norén (KD)

Lennart Höckert (S)
Fr o m § 45

ANSLAG/BEVIS

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

Kommunfullmäktige

Datum då anslaget sätts upp

2022-03-10

Datum då anslaget tas ned

2022-04-01

Förvaringsplats

Rådhuset

Underskrift
Eva-Lotta Kittel
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§ 15 Justering av protokoll
Dnr KS 2020/698

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att ärende 22 i utsänd dagordning "Antal ledamöter i kommunfullmäktige"
behandlas direkt efter punkten 2 "Revisionens granskning av socialnämndens
miljöarbete"
att ärende 4 kompletteras med fyllnadsval av ersättare i valberedningen samt
fyllnadsval av ersättare i valnämnden
att utsänd dagordning kompletteras med följande ärenden som behandlas sist på
dagens möte






Fyllnadsval av uppdrag som ersättare i teknisk servicenämnd
Avsägelse och fyllnadsval av uppdrag som ledamot och ordförande i
samordningsförbundet Trelleborg (Finsam)
Val av personlig ersättare (M) i arvodesberedningen
Enkel fråga från Emil Samnegård (MP) till Erik Lundström (KD), Dialog
med idrottsföreningar
Enkel fråga från Veronica Larsson(S) till Lars G Ohlsson(M), Beredskap
flyktingströmmar

att ordförande Håkan Sjöberg (M) justerar protokollet tillsammans med 1 vice
ordförande Hans Norén (KD) och 2 vice ordförande Per Klarberg (SD)
att utse Lennart Höckert (S) att tillsammans med ordförande och 1 vice ordförande
justera de protokollsparagrafer som är kvar efter att Per Klarberg (SD) lämnat
mötet.
att justering sker den 10 mars 2022 kl 14.00

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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Beslutsgång
Kommunfullmäktige enas på ordförande Håkan Sjöbergs initiativ om
att ärende 22 i utsänd dagordning "Antal ledamöter i kommunfullmäktige"
behandlas direkt efter punkten 2 "Revisionens granskning av socialnämndens
miljöarbete"
att ärende 4 kompletteras med fyllnadsval av ersättare i valberedningen samt
fyllnadsval av ersättare i valnämnden
att utsänd dagordning kompletteras med följande ärenden som behandlas sist på
dagens möte






Fyllnadsval av uppdrag som ersättare i teknisk servicenämnd
Avsägelse och fyllnadsval av uppdrag som ledamot och ordförande i
samordningsförbundet Trelleborg (Finsam)
Val av personlig ersättare (M) i arvodesberedningen
Enkel fråga från Emil Samnegård (MP) till Erik Lundström (KD), Dialog
med idrottsföreningar
Enkel fråga från Veronica Larsson(S) till Lars G Ohlsson(M), Beredskap
flyktingströmmar

att utse Lennart Höckert (S) att tillsammans med ordförande och 1 vice ordförande
justera de protokollsparagrafer som är kvar efter att Per Klarberg (SD) lämnat
mötet.
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§ 16 Revisionens granskning av
socialnämndens arbetsmiljöarbete
Dnr KS 2021/620

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga revisorernas rapport till handlingarna.

Sammanfattning
Revisorerna har genomfört Granskning av socialnämndens arbetsmiljöarbete.
Rapporten föredras av revisor Aina Andersson.

Beslutsunderlag
Missiv och Rapport EY september 2021 Granskning av arbetsmiljö och
sjukfrånvaro inom vård och omsorg
Socialnämndens beslut 2021-12-09 §145
Tjänsteskrivelse socialförvaltningen
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§ 19 Fyllnadsval av uppdrag som Ledamot i
Kommunfullmäktige, Ordförande i
Arvodesberedningen, Ledamot i
Kommunförbundet Skåne, Ombud i
Kommunförbundet Skåne, Ordförande i Rådhus
AB, Ordförande i Valberedningen, Ledamot i
Sysavs styrelse och Ordförande i Valnämnden
Dnr KS 2022/130

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelsen
att hos länsstyrelsen begära omräkning avseende uppdraget som ledamot i
kommunfullmäktige
att utse Ann Kajson Carlqvist (M) till ledamot och ordförande i
arvodesberedningen
att utse Ann Kajson Carlqvist (M) till ledamot i Kommunförbundet Skåne
att utse Ann Kajson Carlqvist (M) till ombud i Kommunförbundet Skåne
att utse Ann Kajson Carlqvist (M) till ledamot i Trelleborgs Rådhus AB från och
med bolagets årsstämma 2022 till och med årsstämma 2023
att utse Ann Kajson Carlqvist (M) till ordförande i Trelleborgs Rådhus AB från och
med bolagets årsstämma 2022 till och med årsstämma 2023
att utse Ann Kajson Carlqvist (M) till ledamot och ordförande i valberedningen
att utse Torbjörn Christensen (M) till ersättare i valberedningen
att utse Ann Kajson Carlqvist (M) till ledamot och ordförande i valnämnden
att utse Torbjörn Christensen (M) till ersättare i valnämnden
att nominera Fredrik Schlyter (M) till ledamot i Sysavs styrelse

Sammanfattning
Den 4 februari 2022 avsade Mikael Rubin (M) sig alla sina politiska uppdrag i
Trelleborgs kommun.
Med anledning av det föreligger behov av fyllnadsval till följande uppdrag:




Ledamot i kommunfullmäktige
Ordförande i arvodesberedningen
Ledamot i Kommunförbundet Skåne
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Ombud i Kommunförbundet Skåne
Ledamot samt ordförande i Trelleborgs Rådhus AB
Ordförande i valberedningen
Ordförande i valnämnden
Ledamot i Sysavs styrelse

Beslutet skickas till
Den avgående
De valda
Länsstyrelsen
Kommunförbundet Skåne
Trelleborgs Rådhus AB
SYSAV
Partigruppledarna
Kommunrevisionen
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§ 20 Fyllnadsval av uppdrag som personlig
ersättare i Arvodesberedningen
Dnr KS 2022/86

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att utse Mikael Rinholt (KD) till personlig ersättare i arvodesberedningen.

Sammanfattning
Då Karin Jönsson (KD) har avlidit föreligger behov av fyllnadsval av uppdraget
som personlig ersättare i arvodesberedningen.

Beslutet skickas till
Den valde
Partigruppledarna
Kommunrevisionen
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§ 21 Avsägelse/Fyllnadsval av uppdrag som
ledamot i Socialnämnden
Dnr KS 2022/135

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelsen
att utse Catharina Aall Flood (VS) till ledamot i socialnämnden.

Sammanfattning
Den 8 februari 2022 avsade sig, Rose-Marie Jacobsson (VS), sitt uppdrag som
ledamot i socialnämnden.
På förekommen anledning föreligger behov av fyllnadsval till uppdraget som
ledamot i socialnämnden.

Beslutet skickas till
Den avgående
Den valde
Socialnämnden
Partigruppledarna
Kommunrevisionen
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§ 22 Årsval 2022 - AB Visit Trelleborg
Dnr KS 2022/59

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att utse de nominerade enligt framlagt förslag.

Sammanfattning
Till styrelsen i AB Visit Trelleborg ska fem ledamöter, fem suppleanter och två
ordinarie lekmannarevisorer utses för tiden från årsstämma år 2022 till årsstämma
2023. Till bolaget behöver även ordförande och vice ordförande utses.
Partigrupperna och kommunrevisionen har inkommit med följande
nomineringar till valberedningen som behandlade ärendet 2022-01-31 § 4:
Ledamöter
1 Britta Brinck-Nehlin (M)
2 Erik Lundström (KD)
3 Fredrik Karlsson (SD)
4 Ann-Christine Dahlgren (S)
5 Sverrir Valgeirsson (L)
Suppleanter
1 Lena Bönnemark (M)
2 Peter Frank (KD)
3 Milton Kleimann (SD)
4 Anders Söderberg (S)
5 Stefan Sköld (S)
Lekmannarevisorer
1 Tommy Bengtsson (C)
2 Leif Kristoffersson (VS)
Ordförande
Erik Lundström (KD)
Vice ordförande
Fredrik Karlsson (SD)
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, KS 2022/59, 2022-01-24

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

Beslutet skickas till
AB Visit Trelleborg
Partigruppledarna
Kommunrevisionen
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§ 23 Årsval 2022 - AB TrelleborgsHem
Dnr KS 2022/60

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att utse de nominerade enligt framlagt förslag.

Sammanfattning
Till styrelsen i AB TrelleborgsHem ska fem ledamöter, fem suppleanter och två
ordinarie lekmannarevisorer utses för tiden från årsstämma år 2022 till årsstämma
2023. Till bolaget behöver även ordförande och vice ordförande utses.
Partigrupperna och kommunrevisionen har inkommit med följande
nomineringar till valberedningen som behandlade ärendet 2022-01-31 § 5:
Ledamöter
1 Catharina von Blixen-Finecke (M)
2 Thomas Borgström (KD)
3 Fredrik Trulsson (SD)
4 Yvonne Svensson (S)
5 Ann-Marie Flink (VS)
Suppleanter
1 Göran Persson (M)
2 Magdalena Winell Stamach (KD)
3 Lena Andersson (SD)
4 Andreas Persson (S)
5 Kouder Mere (S)
Lekmannarevisorer
1 Aina Andersson (MP)
2 Nils Svensson (M)
Ordförande
Catharina von Blixen-Finecke (M)
Vice ordförande
Fredrik Trulson (SD)
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, KS 2022/60, 2022-01-24

Beslutet skickas till
AB TrelleborgsHem
Partigruppledarna
Kommunrevisionen
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§ 24 Årsval 2022 - Trelleborgs Hamn AB
Dnr KS 2022/61

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att utse de nominerade enligt framlagt förslag.

Sammanfattning
Till styrelsen i Trelleborgs Hamn AB ska fem ledamöter, fem suppleanter, två
ordinarie lekmannarevisorer och tre opolitiska ledamöter utses för tiden från
årsstämma år 2022 till årsstämma 2023. Till bolaget behöver även ordförande och
vice ordförande utses.
Partigrupperna och kommunrevisionen har inkommit med följande
nomineringar till valberedningen som behandlade ärendet 2022-01-31 § 6:
Ledamöter
1 Jan Isaksson (M)
2 Åke Svensson (KD)
3 Bengt Andersson (SD)
4 Ann Lindqvist (S)
5 Leif Sjögren (C )
Opolitiska ledamöter
1 Stefan Nilsson
2 Mats Nilsson
3 Jarmo Tonteri
Suppleanter
1 Göran Gärtner (M)
2 Bo Appelgren (KD)
3 Tomas Malmqvist (SD)
4 Kenneth Pettersson (S)
5 Ing-Britt Andersson (S)
Lekmannarevisorer
1 Lena Näslund (S)
2 Therese Gynnstam (SD)
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Ordförande
Jan Isaksson (M)
Vice ordförande
Bengt Andersson (SD)

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, KS 2022/61, 2022-01-24

Beslutet skickas till
Trelleborgs Hamn AB
Partigruppledarna
Kommunrevisionen
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§ 25 Årsval 2022 - Trelleborgs Energi AB
Dnr KS 2022/62

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att utse de nominerade enligt framlagt förslag.

Sammanfattning
Till styrelsen i Trelleborgs Energi AB ska fem ledamöter, fem suppleanter och två
ordinarie lekmannarevisorer utses för tiden från årsstämma år 2022 till årsstämma
2023. Till bolaget behöver även ordförande och vice ordförande utses.
Partigrupperna och kommunrevisionen har inkommit med följande
nomineringar till valberedningen som behandlade ärendet 2022-01-31 § 7:
Ledamöter
1 Anders Henriksson (M)
2 Hans Norén (KD)
3 Wictor Olsson (SD)
4 Gerd Klein (S)
5 Fredrik Winge (VS)
Suppleanter
1 Michael Zaar (M)
2 Leif Holmgren (KD)
3 Krister Leo (SD)
4 Anita Widerberg (S)
5 Niels Nielsen (S)
Lekmannarevisorer
1 Carl Knutsson (M)
2 Leif Kristoffersson (VS)
Ordförande
Anders Henriksson (M)
Vice ordförande
Wictor Olsson (SD)
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, KS 2022/62, 2022-01-24

Beslutet skickas till
Trelleborgs Energi AB
Partigruppledarna
Kommunrevisionen

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

Protokoll

21 (73)

Kommunfullmäktige
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2022-02-28

KS 2022/88

§ 26 Årsval 2022 - Trelleborgs Elnät AB
Dnr KS 2022/63

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att utse de nominerade enligt framlagt förslag.

Sammanfattning
Till styrelsen i Trelleborgs Elnät AB ska fem ledamöter, fem suppleanter, en
lekmannarevisor och en lekmannarevisorssuppleant utses för tiden från årsstämma
år 2022 till årsstämma 2023. Till bolaget behöver även ordförande och vice
ordförande utses. Notera att styrelsen ska ha samma styrelsesammansättning som
Trelleborgs Energi AB. Avseende lekmannarevisorer föreslås samma
lekmannarevisorer som i Trelleborgs Energi AB med den skillnaden att en av
lekmannarevisorerna utses till suppleant.
Partigrupperna och kommunrevisionen har inkommit med följande
nomineringar till valberedningen som behandlade ärendet 2022-01-31 § 8:
Ledamöter
1 Anders Henriksson (M)
2 Hans Norén (KD)
3 Wictor Olsson (SD)
4 Gerd Klein (S)
5 Fredrik Winge (VS)
Suppleanter
1 Michael Zaar (M)
2 Leif Holmgren (KD)
3 Krister Leo (SD)
4 Anita Widerberg (S)
5 Niels Nielsen (S)
Lekmannarevisor
1 Carl Knutsson (M)
Lekmannarevisorssupleant
Leif Kristoffersson (VS)
Ordförande

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

Protokoll

22 (73)

Kommunfullmäktige
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2022-02-28

KS 2022/88

Anders Henriksson (M)
Vice ordförande
Wictor Olsson (SD)

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, KS 2022/63, 2022-01-24

Beslutet skickas till
Trelleborgs Elnät AB
Partigruppledarna
Kommunrevisionen

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

Protokoll

23 (73)

Kommunfullmäktige
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2022-02-28

KS 2022/88

§ 27 Årsval 2022 - Östersjöterminalen AB
Dnr KS 2022/64

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att utse de nominerade enligt framlagt förslag.

Sammanfattning
Till styrelsen i Östersjöterminalen AB ska två ledamöter, en suppleant och en
lekmannarevisor utses för tiden från årsstämma år 2022 till årsstämma 2023. Till
bolaget behöver även ordförande utses. Ledamöterna och suppleanten är
tjänstepersoner.
Ärendet behandlades på valberedningens sammanträde 2022-01-31 § 9.
Följande tjänstepersoner föreslås väljas in till styrelsen i Östersjöterminalen AB:
Ledamöter
1 Fredrik Geijer
2 Bo Carlbark
Suppleant
1 Mårten Olsson
Ordförande
1 Fredrik Geijer
Kommunrevisionen har inkommit med följande nominering avseende
lekmannarevisor till bolaget:
Lekmannarevisor
1 Aina Andersson (MP)

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, KS 2022/64, 2022-01-24

Beslutet skickas till
Östersjöterminalen AB
Partigruppledarna
Kommunrevisionen

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

Protokoll

24 (73)

Kommunfullmäktige
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2022-02-28

KS 2022/88

§ 28 Årsval 2022 - Fastighets AB Kaplanen 6
Dnr KS 2022/65

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att utse de nominerade enligt framlagt förslag.

Sammanfattning
Till styrelsen i Fastighets AB Kaplanen 6 ska fyra ledamöter och två
lekmannarevisorer utses för tiden från årsstämma år 2022 till årsstämma 2023. Till
bolaget behöver även ordförande utses. Ledamöterna är tjänstepersoner. Bolaget
heter formellt Fastighets AB Kaplanen 6 men namnändringsprocess pågår hos
Bolagsverket.
Ärendet behandlades på valberedningens sammanträde 2022-01-31 § 10.
Följande tjänstepersoner föreslås väljas in till styrelsen i Fastighets AB Kaplanen
6:
Ledamöter
1 Fredrik Geijer
2 Bo Carlbark
3 Fredrik Sörling
4 Mårten Olsson
Ordförande
1 Fredrik Geijer
Kommunrevisionen har inkommit med följande nominering avseende
lekmannarevisorer till bolaget:
Lekmannarevisorer
1 Carl Knutsson (M)
2 Leif Kristoffersson (VS)

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, KS 2022/65, 2022-01-24

Beslutet skickas till
Fastighets AB Kaplanen 6
Partigruppledarna
Kommunrevisionen

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

Protokoll

25 (73)

Kommunfullmäktige
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2022-02-28

KS 2022/88

§ 29 Årsval 2022 - Direktionen för Carl
Ajgeldingers barnhem
Dnr KS 2022/67

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att utse de nominerade enligt framlagt förslag, med den ändringen att Vita Åstrand
(S) ersätter Kenneth Johansson (S).

Sammanfattning
Till Direktionen för Carl Ajgeldingers barnhem ska fyra ledamöter utses för år
2022.
Partigrupperna har inkommit med följande nomineringar till valberedningen som
behandlade ärendet 2022-01-31 § 11:
Ledamöter
1 Anita Lindgren (M)
2 Torbjörn Christensson (M)
3 Karin B Hansson (C)
4 Kenneth Johansson (S)

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, KS 2022/67, 2022-01-24

Yrkande
Valberedningens ordförande Sven Lindkvist (S) informerar om att den
protokollförda nomineringen av Kenneth Johansson (S), av hälsoskäl, utgår och
ersätts av Vita Åstrand (S).

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

Beslutet skickas till
Partigruppledarna
Kommunrevisionen

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

Protokoll

26 (73)

Kommunfullmäktige
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2022-02-28

KS 2022/88

§ 30 Årsval 2022 - Gunborg och Frans Malmros
Silverbröllopsfond
Dnr KS 2022/80

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att utse de nominerade enligt framlagt förslag.

Sammanfattning
Till Gunborg och frans Malmros silverbröllopsfond ska tre ledamöter utses för år
2022.
Partigrupperna har inkommit med följande nomineringar till valberedningen som
behandlade ärendet 2022-01-31 § 12:
Ledamöter
1 Eric Christensson (M)
2 Lena Bönnemark (M)
3 Lizian Kyreus (S)

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse KS 2022/80, 2022-01-24

Beslutet skickas till
Partigruppledarna
Kommunrevisionen

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

Protokoll

27 (73)

Kommunfullmäktige
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2022-02-28

KS 2022/88

§ 31 Årsval 2022 - JF Hellmans donationsfond
Dnr KS 2022/79

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att utse de nominerade enligt framlagt förslag.

Sammanfattning
Till J F Hellmans donationsfond ska tre ledamöter och tre ersättare utses för år
2022.
Partigrupperna har inkommit med följande nomineringar till valberedningen som
behandlade ärendet 2022-01-31 § 13:
Ledamöter
1 Anita Lindgren (M)
2 Tim Lundgren (M)
3 Gèza Matè (S)
Ersättare
1 Patrik Adzievski (M)
2 Eva Ekström (M)
3 Lars Hemzelius (VS)

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, KS 2022/79, 2022-01-24

Beslutet skickas till
Partigruppledarna
Kommunrevisionen

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

Protokoll

28 (73)

Kommunfullmäktige
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2022-02-28

KS 2022/88

§ 32 Årsval 2022 - Trelleborgs Sparbanks
stiftelse för gamla
Dnr KS 2022/68

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att utse de nominerade enligt framlagt förslag, med den ändringen att Marianne
Ohrlander (M) ersätter Kenneth Bingsgård (M).

Sammanfattning
Till Trelleborgs sparbanks stiftelse för gamla en ledamot, en ersättare, en revisor
och en revisorsersättare utses för år 2022.
Partigrupperna har och kommunrevisionen inkommit med följande
nomineringar till valberedningen som behandlade ärendet 2022-01-31 § 14:
Ledamot
1 Kenneth Bingsgård (M)
Ersättare
1 Rickard ”Curre” Nilsson (S)
Revisor
1 Carl Knutsson (M)
Revisorsersättare
1 Leif Kristoffersson (VS)

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, KS 2022/68, 2022-01-24

Yrkande
Jan Isaksson (M) nominerar Marianne Ohrlander (M) istället för Kenneth
Bingsgård (M) .
Sven Lindkvist (S) instämmer i Jan Isakssons (M) nominering.

Beslutsgång
Ordförande Håkan Sjöberg (M) ställer proposition på Jan Isakssons (M) m fl
yrkande och finner på acklamation att kommunfullmäktige beslutar enligt detta.

Beslutet skickas till
Partigruppledarna

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

Protokoll

29 (73)

Kommunfullmäktige
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2022-02-28

KS 2022/88

Kommunrevisionen

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

Protokoll

30 (73)

Kommunfullmäktige
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2022-02-28

KS 2022/88

§ 33 Årsval 2022 - Trelleborgs Golfklubb
Dnr KS 2022/69

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att utse den nominerade enligt framlagt förslag.

Sammanfattning
Till Trelleborgs Golfklubb ska en revisor utses för år 2022.
Kommunrevisionen har inkommit med följande nominering till valberedningen
som behandlade ärendet 2022-01-31 § 15:
Revisor
1 Leif Kristoffersson (VS)

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, KS 2022/69, 2022-01-24

Beslutet skickas till
Partigruppledarna
Kommunrevisionen

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

Protokoll

31 (73)

Kommunfullmäktige
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2022-02-28

KS 2022/88

§ 34 Årsval 2022 - Hemvärnsområdets
förtroendemän
Dnr KS 2022/70

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att posten som ledamot tillsvidare är vakant
att utse Aina Andersson (MP) till revisor i Hemvärnsområdets förtroendemän.

Sammanfattning
Till Hemvärnsområdets förtroendemän ska en ledamot och en revisor utses för år
2022.
Partigruppledarna och kommunrevisionen har inkommit med följande
nomineringar till valberedningen som behandlade ärendet 2022-01-31 § 16:
Ledamot
1 Lars G Olsson (M)
Revisor
1 Aina Andersson (MP)

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, KS 2022/70, 2022-01-24

Yrkande
Jan Isaksson (M) nominerar Eva Ekström (M) istället för Lars G Olsson (M).

Beslutsgång
Kommunfullmäktige enas på ordförande Håkan Sjöbergs (M) initiativ om att låta
posten som ledamot vara vakant och idag fatta beslut om revisor.

Beslutet skickas till
Partigruppledarna
Kommunrevisionen

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

Protokoll

32 (73)

Kommunfullmäktige
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2022-02-28

KS 2022/88

§ 35 Årsval 2022 - Studieförbunden
Dnr KS 2022/71

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att inte välja några revisorer för studieförbunden 2022.

Sammanfattning
Till Studieförbunden ska fyra revisorer utses för år 2022.
Kommunrevisionen har inkommit med följande nomineringar till valberedningen
som behandlade ärendet 2022-01-31 § 17:
Revisorer
1 Tommy Bengtsson (C)
2 Leif Kristoffersson (VS)
3 Aina Andersson (MP)
4 Therese Gynnstam (SD)

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, KS 2022/71, 2022-01-24

Yrkande
Anna Nordstrandh (S) yrkar att inga revisorer väljs (avslag på valberedningens
förslag).

Beslutsgång
Ordförande Håkan Sjöberg (M) ställer liggande förslag mot Anna Nordstrandhs (S)
yrkande och finner på acklamation att kommunfullmäktige beslutar enligt Anna
Nordstrandhs (S) yrkande.

Beslutet skickas till
Partigruppledarna
Kommunrevisionen

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

Protokoll

33 (73)

Kommunfullmäktige
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2022-02-28

KS 2022/88

§ 36 Val av ledamöter och ersättare i Sydvästra
Skånes Vattenråd 2022-2024
Dnr KS 2021/957

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att utse de nominerade enligt framlagt förslag.

Sammanfattning
Sydvästra Skånes Vattenråd bildades i oktober 2013 av de tre kommunerna
Vellinge, Trelleborg och Skurup. Vattenrådets styrelse består av 7 ordinarie
ledamöter (politiker) och 7 ersättare (tjänstepersoner). Av ledamöter och ersättare
utser Trelleborgs kommun 3 ledamöter och 3 ersättare medan Vellinge och
Skurups kommuner utser 2 ledamöter och 2 ersättare vardera. Ledamöter och
ersättare väljs på en period om 2 år varav hälften vid varje årsstämma. År 2021
valdes två ledamöter och en ersättare för perioden 2021-2023 samt en revisor och
revisorsersättare för perioden 2021-2022.
För perioden 2022-2024 ska en ledamot och två ersättare nomineras. Fram till
årsstämman 2023 ska även en revisor och en revisorsersättare nomineras.
Följande nomineringar har inkommit till valberedningen som behandlade ärendet
2022-01-31 § 18:
Ledamot
1 Dieter Müller (KD)
Ersättare
1 Johannes Hagström (Tjänsteperson)
2 Mats Linderholm (Tjänsteperson)
Revisor
1 Auktoriserad revisor
Revisorsersättare
1 Aina Andersson (MP)

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, KS 2021/957, 2022-01-24

Beslutet skickas till
Sydvästra Skånes Vattenråd
Partigruppledarna

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

Protokoll

34 (73)

Kommunfullmäktige
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2022-02-28

KS 2022/88

Kommunrevisionen

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

Protokoll

35 (73)

Kommunfullmäktige
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2022-02-28

KS 2022/88

§ 37 Anmälan om inkomna ärenden och
skrivelser
Dnr KS 2022/163

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.

Sammanfattning
Efter den 31 januari har det till kommunfullmäktige inkommit följande ärenden
och skrivelser som ännu inte underställts kommunfullmäktiges prövning:
1-2: Revisionens Granskning av hemvården
3-4: Revisionens Granskning av fastighetsunderhåll
5: Enkel fråga från Emil Samnegård (MP) till Erik Lundström (KD), Dialog
med idrottsföreningar
6: Enkel fråga från Veronica Larsson (S) till Lars G Ohlsson (M), Beredskap
flyktingströmmar

Inkommen efter kallelseutskick:
7: Enkel fråga (MP), Dialog med idrottsföreningar

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

Protokoll

36 (73)

Kommunfullmäktige
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2022-02-28

KS 2022/88

§ 38 Komplettering, Motion (S) - "Fri tillgång till
mensskydd"
Dnr KS 2021/261

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att inte införa fri tillgång till mensskydd på alla toaletter knutna till kommunala
inrättningar.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 211025 att återremittera ärendet avseende fri
tillgång till mensskydd till kommunstyrelsen för komplettering av ett antal
frågeställningar. Dessa frågeställningar sammanfattas enligt följande:
Varken likställighetsprincipen eller personalförmånsaspekten bedöms kunna
innebära ett hinder för införande av gratis mensskydd.
Genomförandet av att införa fri tillgång till mensskydd i Smedjebackens kommun
har ännu inte slutförts eller utvärderats. De har också en annan organisation jämfört
med Trelleborgs kommun och därav har endast vissa jämförelser kunnat göras.
Avtal för inköp av mensskyddsprodukter och behållare saknas i Trelleborgs
kommun varvid detta måste detta upphandlas. Inköp, montering av behållare och
löpande påfyllning kan göras av kommunens internservice och distribution av
produkterna kan ske via samordnad varudistribution.
Det finns prenumerationstjänster för mensskyddsprodukter. Dessa bedöms inte
vara anpassade för kommunens behov och är ett betydligt dyrare alternativ.
Kostnaderna har beräknats för tre olika alternativ: mensskydd vid samtliga toaletter
vid kommunala inrättningar (1 250 st), mensskydd vid samtliga toaletter i
kommunens skolor (700 st) respektive mensskydd vid 300 st utvalda toaletter.
Kostnaden år 1 inkluderar kostnader för inköp och montering av behållare samt
mensskyddskostnader inklusive påfyllning. Kostanden år 2 och framåt inkluderar
mensskyddskostnader samt påfyllning. Kostnaden varierar år 1 mellan ca 1,2 mnkr
och ca 0,3 mnkr beroende på de tre olika alternativen och mellan ca 0,7 mnkr och
ca 0,2 mnkr år 2 och framåt. Finansiering föreslås ske via Kommunstyrelsens
budgetmarginal år 1 och därefter inarbetas i Teknisk servicenämnds ordinarie
budgetprocess år 2 och framåt.
Ytterligare information framgår under rubriken ”Ärendet” i
kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse.
KSAU beslutade 2021-12-02 att inte införa fri tillgång till mensskydd på alla
toaletter knutna till kommunala inrättningar.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

Protokoll

37 (73)

Kommunfullmäktige
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2022-02-28

KS 2022/88

Ärendet bordlades på Kommunfullmäktiges sammanträde 2022-01-31.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Komplettering – Motion (S), fri
tillgång till mensskydd, dnr KS 2021/261, 2021-11-08
Socialdemokraternas motion om att kommunen ska tillhandahålla fri tillgång till
mensskydd på kommunala toaletter (anmäld i KF 2021-04-26)
Beslut kommunfullmäktige (2021-10-25 KF §293)
Beslut kommunfullmäktige (2021-09-27 KF §252)

Yrkande
Veronica Larsson (S) yrkar bifall till motionen.
Emil Samnegård (MP) instämmer i Veronica Larssons (S) yrkande.
Ann Kajson Carlqvist (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordförande Håkan Sjöberg (M) ställer Veronica Larssons (S) yrkande om bifall till
motionen mot Ann Kajson Carlqvists (M) yrkande om bifall till kommunstyrelsens
förslag och finner på acklamation att kommunfullmäktige beslutar bifalla
kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs och ska genomföras.

Omröstning
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsordning i omröstningen:
Ja för bifall till kommunstyrelsens förslag
Nej för bifall till motionen.
I omröstningen avges 33 ja-röster och 17 nej-röster. En ledamot avstår från att
rösta. (omröstningslista, bilaga § 38:1)
Kommunfullmäktige beslutar därmed att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Reservation
Socialdemokraterna anmäler skriftlig reservation (bilaga § 38:2)
Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Beslutet skickas till
Teknisk servicenämnd

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

Protokoll

38 (73)

Kommunfullmäktige
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2022-02-28

KS 2022/88

§ 39 Redovisning av motioner som ej beretts
färdigt, 2021
Dnr KS 2021/859

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

Sammanfattning
Det föreligger fyra (4) motioner som inkommit under 2021 och som ännu inte
behandlats.
KS 2021/56
Motion (MP): Cykelgator ska underlätta för trelleborgare som vill cykla
Inkom: 2021-01-20
Beslutsplanering: Översänd till TSN för hantering.
KS 2021/210
Motion (MP), Sätt klimatet på dagordningen
Inkom: 2021-04-09
Beslutsplanering: KF 2022-03-21
KS 2021/876
Motion (MP), Minska lastbilstrafiken genom Trelleborg
Inkom: 2021-11-22
Beslutsplanering: KF 2022-03-21
KS 2021/955
Motion (MP), Anlägg "Oaser av mångfald" på slätten
Inkom 2021-12-20
Beslutsplanering: KF 2022-03-21

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-13, dnr KS 2021/859

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

Protokoll

39 (73)

Kommunfullmäktige
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2022-02-28

KS 2022/88

§ 40 Rapportering av ej verkställda gynnande
beslut inom SoL och LSS kvartal 3 år 2021
Dnr KS 2021/898

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 3 år 2021 är
gjord. Det finns inte ej verkställda gynnande beslut inom IFO (individ- och
familjeomsorg) för kvartal 3 år 2021.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Rapportering av ej verkställda
gynnande beslut inom SoL och LSS kv. 3 2021, KS 2021/898, 2022-01-10
Protokoll Socialnämnden 2021-11-18 § 131
Rapportering till IVO för kvartal 3 år 2021
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-25, dnr SN 2021/539

Beslutet skickas till
Socialnämnden
Kommunrevisionen (för kännedom)

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

Protokoll

40 (73)

Kommunfullmäktige
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2022-02-28

KS 2022/88

§ 41 Återrapport, Kuststadsprojektet och
kostnaderna, ringvägen hamninfarten bedömda
merkostnader 2021
Dnr KS 2021/950

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna återrapporteringen och
att ge Kuststadsprojektet i uppdrag att slutrapportera projektet och kostnaderna
under hösten år 2022.
Centerpartiet, Miljöpartiet och Vårt Söderslätt deltar inte i beslutet.

Sammanfattning
Ansökan till EU för projektet "Sweden-Poland Sustainable Sea-Hinterland
Services“ med Projekt nummer 2014-EU-TM-0640-M 5 skrevs fram under 2014.
EU godkände projektet början av 2015.
Enligt ursprunglig tidplan skulle projektet vara avslutat sista december år 2019.
Förlängning har erhållits vid två tillfällen. EU projektet ska enl senaste beslutet
avslutas sista juni år 2022. Den sista förlängningen är relaterad till förseningar
kopplade till covid-19.
Den bedömda kostnad som togs fram inför ansökan år 2014 har visat sig inte räcka
efter upphandling av konsult för projektering. Kommunfullmäktige beviljade
därför extra medel vid sitt sammanträde 1 mars 2021. Vid det sammanträdet
utökades budgeten från totalt 10,3 till 15 Mkr.
Status vid årsskiftet 21/22 är att detaljprojekteringen är till 90 % klar, att ansökan
till Mark- och miljödomstolen är till 90-95 % klar och att antagandehandlingar för
detaljplan hamninfart håller på att slutföras.
Pågående är för detaljprojekteringen gemensamma delar med Trafikverket,
(cirkulationsplatsen på väg 9 där ringvägen ansluts) och korsningen med
Kontinentalbanan. Processerna och förankringen inom Trafikverket går
långsammare än inom kommunen. Projektet hanterar därför fortfarande att
dialogen med TRV kom igång senare än önskat. Pågående inom tillståndsansökan
är ett utökat samråd runt korsningen med industrispåret. Här visade sig de tidiga
bedömningarna vara en underskattning av influensområdet (grundvattensänkning i
byggskedet) vilket inneburit ett behov av att utöka samrådskretsen. Pågående inom
planarbetet är förankring av planförslaget hos Länsstyrelsen.
Bedömningen är att tillståndsansökan kommer att kunna lämnas in till Mark- och
miljödomstolen under första kvartalet år 2022 och att detaljprojekteringen kommer

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

Protokoll

41 (73)

Kommunfullmäktige
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2022-02-28

KS 2022/88

att slutföras under första halvåret 2022. Detaljplanen bedöms komma upp för
antagande i kommunfullmäktige första kvartalet år 2022.
Den av kommunfullmäktige utökade budgeten som beslutades mars 2021 bedöms
räcka. Till årsskiftet var 9,8 miljoner förbrukade. Begäran om överflyttning för
resterande medel till år 2022 kommer att göras för slutförande av ovan beskrivna
processer.

Beslutsunderlag
KF:s protokoll 210301
Utdrag ur ekonomisystemet för Östra ringvägen, Hamninfarten 2022-01-10

Yrkande
Erik Lundström (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Patrik Holmberg (C) anmäler att Centerpartiet inte deltar i beslutet.
Christer Dahlberg (VS) anmäler att Vårt Söderslätt inte deltar i beslutet.
Emil Samnegård (MP) anmäler att Miljöpartiet inte deltar i beslutet.
Ordförande Håkan Sjöberg (M) ställer proposition på Erik Lundströms (KD)
yrkande och finner på acklamation att kommunfullmäktige beslutar enligt detta.

Beslutet skickas till
Kuststad 2025 och Teknisk serviceförvaltning.
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§ 42 Initiativärende (SD) - Blodgivning på betald
arbetstid
Dnr KS 2021/659

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att medarbetare i Trelleborgs kommun medges möjlighet att med tillämpning av
beslutspraxis enligt Allmänna bestämmelser § 28 moment 10 även besöka
blodcentral/blodbuss för blodgivning med bibehållen lön.
att kommundirektören upprättar rutiner för verkställighet av ovan beslut vid
månadsskiftet efter fullmäktiges beslut.

Sammanfattning
Sverigedemokraterna har inkommit med ett initiativ där man yrkar att Trelleborgs
kommuns anställda ska ges möjlighet att lämna blod på betald arbetstid. Förslaget
motiveras av den samhällsnytta som den frivilliga bloddoneringen bidrar till.
Vårt kollektivavtals Allmänna bestämmelser reglerar vilken typ av besök till hälsooch sjukvården som medges på betald arbetstid. Möjligheten att ge blod på betald
arbetstid regleras inte i dessa bestämmelser.
Då det finns samhällsekonomiska vinster med frivillig bloddonering anser
kommunledningsförvaltningen dock att det bör skapas en möjlighet att, med
samma principiella förutsättningar som i övrigt vid tillämpning av Allmänna
bestämmelser § 28 moment 10, räkna blodgivning som en typ av besök inom hälsooch sjukvården som Trelleborgs kommun medger på betald arbetstid.

Beslutsunderlag
KLF tjänsteskrivelse – Initiativärende (SD), Blodgivning på betald arbetstid, KS
2021/659, 2021-12-01
Initiativärende (SD), Blodgivning på betald arbetstid

Yrkande
Mathias Andersson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Patrik Holmberg (C) instämmer i Mathias Anderssons (SD) yrkande.

Beslutsgång
Ordförande Håkan Sjöberg (M) ställer proposition på Mathias Anderssons (SD) m
fl yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt detta.
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§ 43 Initiativärende (SD) - Allmänhetens
frågestund
Dnr KS 2021/815

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att införa allmänhetens frågestund på kommunfullmäktiges sammanträden senast
den 20 juni 2022
att anta riktlinjer för allmänhetens frågestund.

Sammanfattning
Sverigedemokraterna har inkommit med ett initiativärende angående att införa
allmänhetens frågestund i samband med kommunfullmäktiges sammanträden.
Syftet är att öka allmänhetens intresse för politiken.
Kommunstyrelsen beslutade 2021-11-10 att ta fram en form för allmänhetens
frågestund som passar Trelleborgs kommun. Omvärldsbevakning påvisar att många
kommuner har infört allmänhetens frågestund och konceptet har utformats på olika
sätt i olika kommuner.
Förslaget har beretts av Kommunfullmäktiges presidium som har justerat
riktlinjerna i kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktiges föreslås att införa
allmänhetens frågestund på kommunfullmäktiges sammanträden med bifogade
riktlinjer (se under rubrik Riktlinjer för allmänhetens frågestund)

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Initiativärende (SD) Allmänhetens frågestund, KS 2021/815, 2022-02-21
Beslut kommunstyrelsen (2021-11-10 § 278)
Sverigedemokraternas initiativärende allmänhetens frågestund

Yrkande
Emil Samnegård (MP) yrkar bifall till liggande förslag med den ändringen att
Allmänhetens frågestund införs senast den 20 juni 2022.
Lennart Höckert (S), Henrik Silfverstolpe (L) och Mathias Andersson (SD)
instämmer i Emil Samnegårds (SD) yrkande.
Mathias Andersson (SD) begär en kortare ajournering.
Christer Dahlberg (VS) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Beslutsgång
Ordförande Håkan Sjöberg (M) ajournerar mötet på initiativ av Mathias Andersson
kl 20.40-20.50.
Ordförande Håkan Sjöberg (M) ställer kommunstyrelsens förslag mot Emil
Samnegårds (MP) m fl ändringsyrkande och finner på acklamation att
kommunfullmäktige beslutar enligt Emil Samnegårds (MP) m fl ändringsyrkande.
Omröstning begärs och ska genomföras.

Omröstning
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsordning i omröstningen:
Ja för bifall till kommunstyrelsens förslag
Nej för bifall till Emil Samnegårds (MP) m fl ändringsyrkande
I omröstningen avges 51 ja-röster och 0 nej-röster (omröstningslista, bilaga § 43)
Kommunfullmäktige beslutar därmed att bifalla Emil Samnegårds (MP) m fl
ändringsyrkande.

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
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§ 44 Svar på medborgarförslag - Sveriges
största saltvattenpool
Dnr KS 2021/413

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå förslaget om att anlägga en större saltvattenpool i Västra småbåtshamnen
att ge Kuststad 2025 i uppdrag att inom planprogram Sjöstaden utreda
möjligheterna för ett flytande havsbad på annan plats i Sjöstaden.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-16 § 221 att överlämna besvarande av
medborgarförslaget kring Sveriges största saltvattenpool till kommunstyrelsen och
kultur- och fritidsnämnden.
Förslaget innebar att anlägga en saltvattenpool i det som idag är västra
småbåtshamnen. På grund av höga naturvärden, omfattande djurliv och
muddringsproblematik bedöms inte västra småbåtshamnen vara lämplig plats för
anläggande av en större saltvattenpool. Kommunen arbetar med miljötillstånd för
att anlägga en strand längs med Västra Sjöstaden och vidare västerut mot
Trelleborgs golfklubb. Gällande en större havsbassäng bör resultatet från
tillståndsprövning för stranden avvaktas. I det fall en strand anläggs som planerat
vid Västra Sjöstaden bedöms andra platser vara mer lämpliga för anläggande av
havsbassäng, t.ex. längre in i hamnbassängen i Sjöstaden. Möjligheterna till
havsbad i Sjöstaden föreslås fortsätta utredas inom planprogram Sjöstaden.
Ytterligare information återfinns under rubriken ”Ärendet” i
kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslagsställaren har bjudits in till kommunfullmäktiges sammanträde men avböjt
medverkan. Fullmäktiges sekreterare läser upp den text som förslagsställaren
önskat få uppläst på sammanträdet.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Medborgarförslag – Sveriges
största saltvattenpool, KS 2021/413, 2021-11-16

Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen
Kultur- och fritidsförvaltningen
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§ 45 Informationsärende - Budget 2022: tekniska
justeringar
Dnr KS 2021/943

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.
Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vårt Söderslätt deltar inte i
beslutet.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige fastställde 2021-11-29 budgeten för 2022. I beslutet ingår
driftramar utifrån från de verksamhetsmässiga förutsättningar som gällde 2021. Då
det har skett förändringar finns därför skäl att göra följande tillkommande tekniska
kostnadsneutrala justeringar av ramarna:








Hyra/städ Trygghetens hus – Hyra och städ för hela Trygghetens hus
tilldelades räddningstjänsten. Då även trygghetsvärdarna har sin arbetsplats
där flyttas den delen av budgeten från samhällsbyggnadsförvaltningen till
kultur- och fritidsförvaltningen.
Bemanning – Flytt av bemanningsfunktionen från socialförvaltningen och
bildningsförvaltningen till kommunledningsförvaltningen.
Ekonomifunktion – Ekonomifunktionen flyttar från
arbetsmarknadsförvaltningen till kommunledningsförvaltningen.
Kommunikation – Korrigering av felaktig justering av budget 2021.
Samordnad varudistribution – Flytt av funktionen från
kommunledningsförvaltningen till teknisk serviceförvaltning.
Avgiftshandläggare – Flytt av funktionen från socialförvaltningen till
kommunledningsförvaltningen

Se bilaga för belopp.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, Informationsärende, Budget
2022; tekniska justeringar, KS 2021/943, 2021-12-16
Bilaga; Tekniska justeringar 2022

Beslutsgång
Emil Samnegård (MP) anmäler att Miljöpartiet inte deltar i beslutet.
Lennart Höckert (S) anmäler att Socialdemokraterna inte deltar i beslutet.
Patrik Holmberg (C) anmäler att Centerpartiet inte deltar i beslutet.
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Christer Dahlberg (VS) anmäler att Vårt Söderslätt inte deltar i beslutet.

Protokollsanteckning
Socialdemokraterna anmäler protokollsanteckning, bilaga § 45.

Beslutet skickas till
Socialnämnd
Bildningsnämnd
Kultur- och fritidsnämnd
Arbetsmarknadsnämnd
Samhällsbyggnadsnämnd
Tekniska servicenämnd
Kommunledningsförvaltningen, Kvalitet och resursutveckling
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§ 46 Partistöd 2022
Dnr KS 2022/28

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att partistödet för 2022 återställs till den nivå som gällde innan sänkningen 2020,
dvs till 62,5 % av ett prisbasbelopp per mandat. Även det särskilda stödet till
partier med 10 eller färre mandat ska återställas.
att partierna senast den 30 juni 2023 ska redovisa hur stöden har använts för att
stärka deras ställning i den kommunala demokratin
att redovisningen ska göras på angiven blankett

Sammanfattning
Utbetalning av kommunalt partistöd beslutas årligen av
Kommunfullmäktige. Beloppet att betala ut 2022 är 1 413 506 kr. Partierna får
56,3% av ett prisbasbelopp per mandat. Särskilt stöd utgår även till partier med 10
eller färre mandat.
Kommuner får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att
stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd). Partistöd får ges till
de politiska partier som är representerade i fullmäktige och som är juridiska
personer. Partistöd får ges också till ett parti som har upphört att vara representerat
i fullmäktige, dock endast under ett år efter det att representationen upphörde.
Fullmäktige ska besluta om partistödets omfattning och formerna för det. Stödet får
inte utformas så att det otillbörligt gynnar eller missgynnar ett parti. Beslut om att
betala ut partistöd ska fattas av fullmäktige minst en gång per år.
Tidigare har partistödet varit 62,5% av ett prisbasbelopp per mandat. År 2020
minskade partistödet med 10% efter att kommunfullmäktige hade beslutat om
besparingsåtgärder . Det resulterar i att partistödet även för 2022 är 56,3%. Särskilt
stöd utgår till partier med 10 eller färre mandat. Även denna nivå har minskats
med 10%. Fördelningen av partistödet framgår av bilaga 1.
Fullmäktige måste fatta beslut om att de partier som får stöd ska redovisa att stödet
använts för sitt ändamål. Redovisning ska ske per kalenderår och vara inlämnad till
kommunen senast per den 30 juni året efter det att stödet lämnats. Redovisningen
av hur partistödet använts ska dessutom granskas. Partierna utser själva sin
granskare. Granskaren i samband med redovisningen lämna en granskningsrapport
med ett intyg om att redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet har
använts. Fullmäktige får besluta att stöd inte ska betalas till ett parti som inte
lämnar redovisning och granskningsrapport.
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Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-01-14
Bilaga 1 partistöd 2022
Bilaga 2 redovisningsblankett

Yrkande
Christer Dahlberg (VS) att partistödet för 2022 återställs till den nivå som gällde
innan sänkningen 2020, dvs till 62,5 % av ett prisbasbelopp per mandat. Även det
särskilda stödet till partier med 10 eller färre mandat ska återställas.
Sven Lindkvist (S), Emil Samnegård (MP), Henrik Silfverstolpe (L) och Erik
Lundström (KD) instämmer i Christer Dahlbergs (VS) yrkande.
Ann Kajson Carlqvist (M) yrkar bifall till liggande förslag.
Erik Lundström (KD) begär kortare ajournering.
Helmuth Petersén (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordförande Håkan Sjöberg ajournerar mötet på Erik Lundströms (KD) initiativ kl
21.15-21.20.
Ordföranden meddelar att han kommer att fatta beslut att-sats för att-sats.
Ordföranden ställer den första att-satsen i kommunstyrelsens förslag mot Christer
Dahlbergs (VS) m fl yrkande om att återställa partistödet. Ordföranden finner på
acklamation att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs och ska genomföras.
Ordföranden ställer därefter proposition på den andra att-satsen i
kommunstyrelsens förslag och finner på acklamation att kommunfullmäktige
beslutar bifalla denna.
Ordföranden ställer därefter proposition på den tredje att-satsen i
kommunstyrelsens förslag och finner på acklamation att kommunfullmäktige
beslutar bifalla denna.

Omröstning
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsordning i omröstningen:
Ja för kommunstyrelsens förslag
Nej för Christer Dahlbergs (VS) m fl yrkande
I omröstningen avges 25 ja-röster och 26 nej-röster (omröstningslista, bilaga § 46)
Kommunfullmäktige beslutar därmed bifall Christer Dahlbergs (VS) m fl yrkande
gällande den första att-satsen i kommunstyrelsens förslag.
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Reservation
Moderaterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltning, kvalitet och resursutveckling
Gruppledarna
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§ 47 Förslag till Policy för att motverka
förtroendeskadligt agerande
Dnr KS 2021/680

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna förslaget till policy mot muta, jäv och förtroendeskadligt agerande
samt representation.
att upphäva policy och riktlinjer för representation, KS 2015/728
att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram riktlinjer till policyn.

Sammanfattning
Ett förslag till ny policy har tagits fram.
Policyn uttrycker Trelleborgs kommuns förhållningssätt och värdegrund gällande
mutor, jäv och förtroendeskadligt agerande samt representation.
Policyn omfattar förtroendevalda, anställda och inhyrd personal i Trelleborgs
kommuns nämnder, bolag och stiftelser.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Avrapportering av granskning av
Trelleborgs kommuns åtgärder för att upptäcka och förhindra missbruk av
förtroendeställning hos anställda, KS 2019/353.
Policy och riktlinjer för representation, KS 2015/728
Förslag till policy mot mutor, jäv och förtroendeskadligt agerande samt
representation finns under rubriken ”Ärendet” i kommunledningsförvaltningens
tjänsteskrivelse.

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
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§ 48 Revidering av Reglemente för
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2021/864

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna genomförda revideringar.

Sammanfattning
2021-09-27 fattade Kommunfullmäktige beslut i ärende KS 2021/427 om att
delegera det kommunövergripande ansvaret för teknisk och fysisk säkerhet till
kommundirektören samt att revidera reglementet för Kommunstyrelsen.
Reglementet har i enlighet med beslut i Kommunfullmäktige, reviderats avseende §
11 och punkt 6 och punkt 21.
Samtidigt har två andra revideringar genomförts.
§ 14 revideras då lagen som anges bytt namn från landsting till regioner.
§ 18 revideras till att enbart omfatta Kommunledningsförvaltningen då
Räddningstjänsten är organisatoriskt flyttad till Samhällsbyggnadsnämnden.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, Revidering av reglemente för
Kommunstyrelsen, dnr KS 2021/864, 2021-11-24
Reglemente för Kommunstyrelsen, dnr KS 2021/864, 2021-11-24
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige, 2021-09-27 KS 2021/427 § 249

Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen
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§ 49 Ny låneram med anledning av införande av
internbank
Dnr KS 2021/926

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.

Sammanfattning
Trelleborgs kommun ska etablera en Internbank under våren 2022. Strukturen för
koncernens finansiering förändras. Kommunen ska stå för samtliga externt
finansierade lån och kommunen vidareutlånar externa medel till koncernbolagen.
Förändringen innebär ingen ökad extern upplåning utan kommunen övertar
koncernbolagens befintliga lån. I samband med övertagandet minskar kommunens
borgensåtagande i samma grad. När samtliga lån är övertagna behövs ingen borgen
till helägda bolag. Låneramen nedan baseras på befintliga lån, behov av
nyupplåning reducerat med amorteringar. En mindre post, reserv, har lagts till för
oförutsedda lånebehov som idag inte är kända. Låneramen föreslås gälla tills nytt
beslut tas om låneram. Låneramen, som avser extern finansiering, föreslås uppgå
till 4 140 mnkr, inklusive en reserv om 50 mnkr. Ytterligare information återfinns
under rubriken ”Ny låneram med anledning av införande av Internbank” i
kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse. Samråd med koncernbolagen om
lånebehov har skett.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Låneram 2022, KS 2021/926
2021-12-30

Yrkande
Christer Dahlberg (VS) yrkar följande tillägg till kommunstyrelsens förslag
att avvecklingen av de låneinstrument som finns ska hanteras på ett bra sätt dvs
bolagens swappar ska få verka ut tills de förfaller.
Ann Kajson Carlqvist (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag till
Christer Dahlbergs (VS) tilläggsyrkande.
Helmuth Petersén (SD) och Erik Lundström (KD) instämmer i Ann Kajson
Carlqvists (M) yrkande.
Lennart Höckert (S) begär kortare ajournering.
Henrik Silfverstolpe (L) yrkar att ärendet bordläggs i avvaktan på att biträdande
kommundirektör Bo Carlbark kan delta i mötet.
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Beslutsgång
Emil Samnegård (MP) anmäler att Miljöpartiet inte deltar i beslutet.
Ordförande Håkan Sjöberg (M) ajournerar på Lennart Höckerts (S) initiativ mötet
kl 21.48-21.55.
Ordföranden ställer Henrik Silfverstolpes (L) yrkande om bordläggning mot 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 ärendet avgörs idag
Nej för bordläggning
I omröstningen avges 28 ja-röster och 23 nej-röster (omröstningslista, bilaga § 49)
Kommunfullmäktige beslutar därmed bordlägga ärendet (minoritetsbordläggning).

Beslutet skickas till
Finanschefen
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§ 50 Exploateringsavtal - DP 235, Torvängen,
Skegrie 43:7
Dnr KS 2021/853

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna exploateringsavtalet för Skegrie 43:7
att ge kommundirektören i delegation att vid behov godkänna mindre justeringar i
exploateringsavtalet.

Sammanfattning
Exploateringsavtalet upprättas som en följd av pågående detaljplaneläggning av del
av fastighet Skegrie 43:7, DP 235 ”Torvängen”. Detaljplanens syfte är att
möjliggöra för bostadsbebyggelse som anpassats i utformning och omfattning efter
kringliggande bebyggelse vid Torvängsvägen norr om Skegrie. För den allmänna
platsmarken gäller enskilt huvudmannaskap vilket innebär att exploatören ansvarar
för iordningställande av allmän plats såsom lokalgata, naturmark och
dagvattenanläggning.
Exploateringsavtalet mellan kommunen och exploatören säkrar upp
genomförandefrågor kopplade till detaljplanen. I exploateringsavtalet stadgas bland
annat att exploatören ansvarar för och bekostar utbyggnaden av den allmänna
platsmarken samt ansöker om och bekostar erforderliga lantmäteriförrättningar. För
fullgörande av skyldigheter enligt exploateringsavtalet lämnar exploatören en
säkerhet till kommunen.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Exploateringsavtal, DP 235,
Torvängen, Skegrie 43:7, KS 2021/853, 2021-12-17
Bilaga 1 – Orienteringsbild
Bilaga 2 – Plankarta DP 235, antagandehandling
Bilaga 3 – Exploateringsavtal Skegrie 43-7, underskrivet av exploatör (GDPR)

Yrkande
Emil Samnegård (MP) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordförande Håkan Sjöberg (M) ställer kommunstyrelsens förslag mot Emil
Samnegårds (MP) avslagsyrkande och finner på acklamation att
kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag.
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Reservation
Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Beslutet skickas till
Tillväxtavdelningen
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§ 51 Antagande av detaljplan - DP 235,
Torvängen Skegrie 43:7
Dnr KS 2020/751

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta förslag till detaljplan för del av Skegrie 43:7, DP 235.

Sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden godkände 2021-12-07 förslag till detaljplan för del av
Skegrie 43:7 ”Torvängen” DP 235 och beslöt att översända det till
kommunfullmäktige för antagande. Detaljplanen har tagits fram med utökat
förfarande, vilket innebär att detaljplanen ska antas av kommunfullmäktige.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nya bostäder som anpassats i
utformning och omfattning efter kringliggande befintlig bostadsbebyggelse.
Detaljplanen möjliggör för cirka åtta villatomter i slutet av Torvängsvägen norr om
Skegrie. För den allmänna platsmarken inom planområdet gäller enskilt
huvudmannaskap.
Kommunledningsförvaltningen ställer sig positiv till detaljplanen som möjliggör
för nya bostäder som anpassats väl till omgivningen och fyller igen en lucka i
befintlig sammanhållen bebyggelse.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Antagande av detaljplan, DP 235,
Torvängen Skegrie 43:7, KS 2020/751, 2021-12-17
Antagandehandlingar till detaljplan DP 235
Samhällsbyggnadsnämndens godkännande av detaljplan DP 235

Yrkande
Emil Samnegård (MP) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordförande Håkan Sjöberg (M) ställer kommunstyrelsens förslag mot Emil
Samnegårds (MP) avslagsyrkande och finner på acklamation att
kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Reservation
Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
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Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tillväxtavdelningen

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

Protokoll

60 (73)

Kommunfullmäktige
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2022-02-28

KS 2022/88

§ 52 Exploateringsavtal - DP 220, Herkules 29
m.fl
Dnr KS 2021/852

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna exploateringsavtalet för Herkules 29 m.fl
att ge kommundirektören i delegation att vid behov godkänna mindre justeringar i
exploateringsavtalet
att 25 parkeringsplatser skrivs in i exploateringsavtalet.
Miljöpartiet deltar inte i beslutet.

Sammanfattning
Exploateringsavtalet upprättas som en följd av framtagen detaljplan för fastighet
Herkules 29 m.fl. DP 220. Detaljplanen möjliggör för hotell, bostäder och
centrumverksamheter, samt förbättrande åtgärder inom allmän platsmark. För
planområdet gäller kommunalt huvudmannaskap vilket innebär att kommunen är
ansvarig för att ställa i ordning och förvalta de allmänna platserna.
Exploateringsavtalet mellan kommunen och exploatören säkrar upp
genomförandefrågor kopplade till detaljplanen. I exploateringsavtalet stadgas bland
annat att exploatören ska utge en exploateringsersättning till kommunen för
finansiering av iordningställande av allmän platsmark inom planområdet.
Exploateringsersättningen är uppskattad till 5.360.000 kronor, det är dock de
faktiska slutliga kostnaderna som ersätts. Exploateringsersättningen omfattar
ombyggnation av del av Corfitz-Beck-Friisgatan och del av Hamngatan, samt ny
beläggning på allmän platsmark inom kvarteret. För fullgörande av skyldigheter
enligt exploateringsavtalet lämnar exploatören en säkerhet till kommunen.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Exploateringsavtal, DP 220,
Herkules 29 mfl, KS 2021/852, 2021-12-17
Bilaga 1 – Orienteringsbild
Bilaga 2 – Plankarta DP 220, antagandehandling
Bilaga 3 – Exploateringsavtal Herkules 29 m.fl., underskrivet av exploatör

Yrkande
Lennart Höckert (S) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
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Beslutsgång
Emil Samnegård (MP) anmäler att Miljöpartiet inte deltar i beslutet.
Ordförande Håkan Sjöberg (M) ställer Lennart Höckerts (S) avslagsyrkande mot
kommunstyrelsens förslag och finner på acklamation att kommunfullmäktige
beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs och ska genomföras.

Omröstning
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsordning i omröstningen:
Ja för kommunstyrelsens förslag
Nej för avslag
I omröstningen avges 33 ja-röster och 16 nej-röster. Två ledamöter avstår från att
rösta. (omröstningslista, bilaga § 52:1)
Kommunfullmäktige beslutar därmed bifalla kommunstyrelsens förslag.

Reservation
Socialdemokraterna anmäler skriftlig reservation, bilaga § 52:2

Beslutet skickas till
Tillväxtavdelningen
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§ 53 Köpekontrakt - DP 259, Västra Gränstorp,
Spaljén 1
Dnr KS 2019/699

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna Köpeavtal för fastigheten Spaljén 1
att ge kommundirektören i delegation att vid behov göra mindre justeringar i
köpeavtal.

Sammanfattning
Kommunen har initierat planarbetet för ”Västra Gränstorp”, detaljplan DP 259 som
antogs i december 2019. Detaljplanen möjliggör för uppförande av bostäder och
centrumverksamhet.
Förslag till köpekontrakt har upprättats mellan Trelleborgs kommun och Progetti
Spaljén 1 i Trelleborg AB avseende fastigheten Spaljén 1. Köpeskilling för
fastigheten är 10 730 250 kr. Detta köpekontrakt fullföljer markanvisningsavtalet
(TSN 2019/163). Exploatören har åtagit sig en byggnadsskyldighet kopplad till ett
månadsvis vite.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Köpekontrakt, DP 259, Västra
Gränstorp, Spaljén 1, KS 2019/699, 2021-12-23
Bilaga A, Köpekontrakt
Bilaga B, Översiktskarta

Beslutet skickas till
Avdelningen för kvalitets- och resursutveckling
Tillväxtavdelningen
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§ 54 Markanvisningsavtal - DP 233, Västervång
nordost, Ask 1
Dnr KS 2020/155

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna bifogat markanvisningsavtal,
att ge kommundirektören i delegation att teckna köpeavtal i enlighet med
markanvisningsavtalet,
att ge kommundirektören i delegation att vid behov förlänga och göra mindre
justeringar i markanvisningsavtalet och köpeavtal.

Sammanfattning
Förslag till markanvisningsavtal har upprättats mellan Trelleborgs kommun och
Fältbageriet Fastighets AB avseende fastigheten Ask 1 (nuvarande Västervång
2:182). Exploatören vann en markanvisningstävling för området hösten 2021.
Markanvisat område ingår i detaljplanen ”Västervång nordost”, DP 233, som vann
laga kraft 2020-12-07. Syftet med Detaljplanen är att möjliggöra för bostäder och
centrumverksamhet.
Markanvisningsavtalet innebär en ensamrätt för exploatören att under en begränsad
tid och under givna villkor förhandla med kommunen om överlåtelse av
markanvisat område. Preliminär köpeskilling är 18 900 000 kronor. Exploatören
ska betala en handpenning om 378 000 kronor till kommunen. Exploatören har
även åtagit sig en byggnadsskyldighet kopplad till ett månadsvis vite.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Markanvisningsavtal, DP 233,
Västervång nordost, Ask 1, KS 2020/155, 2021-12-23
Bilaga A, Markanvisningsavtal
Bilaga B, Översiktskarta

Beslutet skickas till
Avdelningen för kvalitets- och resursutveckling
Tillväxtavdelningen
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§ 55 Antagande av Detaljplan - Signalen 19 m.fl.
"Gasverket", DP 234
Dnr KS 2018/743

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta förslag till detaljplan för Signalen 19 m.fl. ”Gasverket”, DP 234 .

Sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden godkände 2021-12-07 förslag till detaljplan för
Signalen 19 ”Gasverket”, (DP 234) och beslöt att översända den till
kommunstyrelsen för antagande i kommunfullmäktige.
Detaljplanen syftar till att förtäta en central del av Trelleborg med cirka 250
bostäder i flerbostadshus med centrumverksamhet i bottenplan samt ny allmän
platsmark i form av gator. Planförslaget möjliggör således för funktionsblandad
bebyggelse som integreras väl med staden.
Detaljplanen är en del av stadsomvandlingsprojektet Övre och stadsparkskvarteren
och har utarbetats utifrån den fördjupade översiktsplanen för Trelleborgs stad samt
planprogrammet för Övre och Stadsparkskvarteren.
Kommunledningsförvaltningen ser positivt på detaljplanen som ligger i linje med
tidigare tagna beslut berörande planområdet och anser att detaljplanen bör antas.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, antagande av detaljplan för
Signalen 19 m.fl. ”Gasverket”, (DP 234), 2021-12-14
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2021-12-07 § 257, SBN 2021/163
Antagandehandlingar för Signalen 19 m.fl. ”Gasverket”, upprättad 2021-11-17

Yrkande
Birgitta Lanér Sjöström (S) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Emil Samnegård (MP), Christer Dahlberg (VS) och Patrik Holmberg (C)
instämmer i Birgitta Lanér Sjöströms yrkande.
Ann Kajson Carlqvist (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Erik Lundström (KD) instämmer i Ann Kajson Carlqvists (M) yrkande.

Beslutsgång
Ordförande Håkan Sjöberg (M) ställer Birgitta Lanér Sjöströms (S) m fl
avslagsyrkande mot Ann Kajson Carlqvists (M) yrkande om bifall till
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kommunstyrelsens förslag och finner på acklamation att kommunfullmäktige
beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs och ska genomföras.

Omröstning
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsordning i omröstningen:
Ja för kommunstyrelsens förslag
Nej för avslag
I omröstningen avges 28 ja-röster och 23 nej-röster (omröstningslista, bilaga § 55)
Kommunfullmäktige beslutar därmed bifalla kommunstyrelsens förslag.

Reservation
Socialdemokraterna anmäler skriftlig reservation.
Miljöpartiet och Centerpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.

Beslutet skickas till
Tillväxtavdelningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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§ 56 Förslag från socialnämnden om att
indexuppräkna avgifter enligt KPI, OPI och PKV
för 2022 inom socialförvaltningens samtliga
verksamheter
Dnr KS 2021/849

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att taxehöjningen avslås
att detta görs i avvaktan på pågående utredning om legala förutsättningar att
tillämpa indexering som generell uppräkning
att taxorna fortsättningsvis ska hanteras i samband med budget enligt fastlagd
princip

Sammanfattning
Socialnämnden beslutade 2020-11-12 (SN 2020/157, § 130) att föreslå
kommunfullmäktige att anta nya avgiftshöjningar för 2021. I ärendet föreslogs
även att kontinuerligt indexuppräkna socialförvaltningens avgifter så att de på så
sätt speglar den allmänna prisutvecklingen i samhället.
Kommunfullmäktige valde att inte besluta i enlighet med socialnämndens förslag
utifrån rådande bestämmelser i Kommunallagen. En indexering av avgifterna måste
kommunfullmäktige besluta om årligen.
Med stöd av socialnämndens delegationsordning (avsnitt 8.1, beslut i brådskande
ärenden, där nämndens beslut inte kan avvaktas) beslutar socialnämndens
ordförande att föreslå för kommunfullmäktige att indexuppräkna avgifter enligt
KPI, OPI och PKV (Konsumentprisindex, Omsorgsprisindex och Prisindex
kommunal verksamhet) för 2022 inom socialförvaltningens samtliga verksamheter
i de fall detta är möjligt.
Enligt fastlagd princip ska taxor hanteras i samband med budgeten.
Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att inte indexuppräkna taxorna för
2022 eftersom förändringen av socialnämndens taxor inte inkommit i samband med
budgeten.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, Indexuppräkning avgifter enligt
KPI, OPI och PKV för 2022 inom socialförvaltningens samtliga verksamheter, KS
2021/849, 2021-12-01
Avgifter som ska indexuppräknas PKV 2022
Delegationsbeslut socialnämndens ordförande, 2021-11-12
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Beslut kommunfullmäktige 2021-01-25 §40
Skrivelser avgifter inom Socialförvaltningen 2021

Yrkande
Anna Nordstrandh (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

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

Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen, Kvalitet och resursutvecklingsavdelningen
Socialnämnden

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

Protokoll

68 (73)

Kommunfullmäktige
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2022-02-28

KS 2022/88

§ 57 Medborgarförslag, Ställplatser för husbil
Gislövs läge
Dnr KS 2022/155

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.

Sammanfattning
Den 22 januari 2022 inkom medborgarförslaget, Ställplatser för husbil Gislövs
läge.
Omröstningsperioden avslutas den 24 februari 2022 men medborgarförslaget har
redan fått 157 röster.
Medborgarförslaget:
Ordna Ställplatser för husbilar i Gislövs läge. Södra delen av
båtuppställningsplatsen är perfekt för Ställplatser till husbilar. Service såsom
toaletter, dusch, tvättmöjligheter finns redan. Det enda som saknas är elstolpar.
Många småbåtshamnar har sett möjligheterna till detta redan. Inkomst i form av
avgift till kommunen samt en utökad turism. Vi husbilsägare söker dessa små
pärlor för en natt eller två och gärna där det finns möjlighet till promenader i en
härlig natur, möjlighet till bad. Här finns dessutom Stettis för en liten bit mat.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 58 Fyllnadsval av uppdraget som ersättare i
teknisk servicenämnd
Dnr KS 2022/197

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.

Sammanfattning
Ann Kajson Carlqvist (M) inkom den 23 februari 2022 med avsägelse avseende
uppdraget som ersättare i teknisk servicenämnd.
På förekommen anledning nominerar Moderaterna Martin Nilsson (M) till
uppdraget som ersättare i teknisk servicenämnd.

Beslutsunderlag
Valberedningens protokoll 2022-02-25 § 4

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

Protokoll

70 (73)

Kommunfullmäktige
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2022-02-28

KS 2022/88

§ 59 Avsägelse och fyllnadsval av uppdraget
som ledamot och ordförande i
Samordningsförbundet Trelleborgs (FINSAM)
Dnr KS 2022/198

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.

Sammanfattning
Ann Kajson Carlqvist (M) inkom den 23 februari 2022 med avsägelse avseende
uppdraget som ordförande i Samordningsförbundet Trelleborg (FINSAM)
På förekommen anledning nominerar Moderaterna Venzel Rosqvist (M) till
uppdraget som ledamot, och tillika, ordförande i Samordningsförbundet Trelleborg
(FINSAM).

Beslutsunderlag
Valberedningens protokoll 2022-02-25 § 5
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§ 60 Val av personlig ersättare (M) i
arvodesberedningen
Dnr KS 2018/829

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.

Sammanfattning
När kommunfullmäktige utsåg de förtroendevalda arvodesberedningen, KF 201810-22 § 188, hölls platsen som personlig ersättare för Moderaterna vakant.
Moderaterna har nu nominerat Fredrik Schlyter (M) till uppdraget som personlig
ersättare i arvodesberedningen.
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KS 2022/88

§ 61 Enkel fråga från Emil Samnegård (MP) till
Erik Lundström (KD) Dialog med
idrottsföreningar
Dnr KS 2022/190

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.

Sammanfattning
Enkel fråga om dialog med idrottsföreningar
Till tf ordförande för kommunstyrelsen, Erik Lindström (KD), angående
avsiktsförklaringen
om idrottsstaden.
I en snygg video fick kommunstyrelsen se och höra om visionerna för idrottsstaden
för första
gången, på styrelsens möte den 20220209. Någon timme senare var
avsiktsförklaringen med
några berörda parter undertecknad. Andra parter som berördes hade inte fått någon
som
helst information. IFK friidrott, IFK fotboll, Trelleborgs konståkningsklubb,
Trelleborgs
ishockeyförening, Trelleborg Sim med flera.
Trots att flera partier uttryckte oro över den bristande informationen och att
förslaget var
helt nytt för majoriteten av ledamöterna kommunstyrelsen, både styrets ledamöter
och för
oppositionen, valde tf kommunstyrelseordförande att skriva under
avsiktsförklaringen.
Min fråga går till Erik Lundström (KD), tillförordnad ordförande för
kommunstyrelsen:
Var det klokt att underteckna avsiktsförklaringen som kraftigt ritar om
förutsättningarna för idrottslivet i Trelleborg innan dialog förts med de berörda
idrottsföreningarna, såsom IFK friidrott, IFK fotboll, Trelleborgs
konståkningsklubb,
Trelleborgs ishockeyförening, Trelleborg Sim med flera?
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§ 62 Enkel fråga från Veronica Larsson (S) till
Lars G Ohlsson (M), Beredskap
flyktingströmmar
Dnr KS 2022/196

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.

Sammanfattning
Med anledning av den snabba och oroväckande utvecklingen i Ukraina där
Ryssland nu med full kraft går in och invaderar Ukraina. För tankarna mig tillbaka
till de händelser som skedde under 2015. Händelserna i omvärlden då ledde till
enorma flyktingströmmar i Europa och till Sverige.
Trelleborgs kommun och Arbetsmarknadsförvaltningen tog ett enormt ansvar och
ställde snabbt om sin verksamhet i takt med att människor på flykt anlände till
Trelleborg. Med anledning av det snabba händelseförloppet undrar jag följande:
Har Arbetsmarknadsförvaltningen idag en beredskap för att snabbt kunna ställa om
verksamheten och åter ta emot de människor som nu kan tvingas på flykt?
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