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Tekniska servicenämnden
Datum

Diarienummer

2021-05-03

TSN 2020/334

Tid

Tisdagen den 11 maj 2021 klockan 15.00

Plats

Teknisk serviceförvaltning, konferensrum Allén

Ärenden
Nr

Ärende

Föredragande

61

Val av justerare samt tid och plats för justering

62

Medborgarförslag Gatubelysning vid Gislövs IP

Kristoffer Tonning

63

Medborgarförslag Hundrastgård på Väster

Kristoffer Tonning

64

Tångrensning återrapport till KSAU

Kristoffer Tonning

65

Lägesrapport Familjens Hus Anderslöv

Fredrik Sörling

66

Nödvattenplan

Daniel Wargren

67

Slutredovisning projekt 45050 Landsbygdsprojekt
Trelleborg norr

Daniel Wargren

68

Slutredovisning av investeringsprojekt nr 45980 Dagvattensystem i Granlunda

Jan-Åke Persson

69

Kompletterad slutredovisning av investeringsprojekt
nr 45630 - Erosionshotade ledningar

Jan-Åke Persson

70

Granskningsyttrande DP 25, del av Västra Torp 7:18

Jan-Åke Persson

71

Samrådsyttrande - DP 255 Ändring av detaljplan för
stadsplan A 32 Kvarteret Östrebro

Hans Lilja

72

Samrådsyttrande - DP 276 Skarpskytten 3
Skyttsgården

Hans Lilja

73

Ändring av delegationsordningen

Mats Linderholm

74

Delegationsbeslut tekniska servicenämnden 2021

Mats Linderholm

75

Informationsärende

Tid

Glöm inte att meddela om du får förhinder till Anna Pålsson, e-post:
anna.palsson@trelleborg.se.

Tekniska servicenämnden
Fredrik Schlyter (M)
Ordförande

Tekniska Serviceförvaltningen
E-post trelleborgs.kommun@trelleborg.se
Webb www.trelleborg.se

Besöksadress Algatan 13
Postadress 231 83
Trelleborg.se
Telefon 0410-73 30 00

Fakturaadress
Box 173
Org.nr 212000-1199
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Ledamöter
Fredrik Schlyter (M), Ordförande
Göran Gärtner (M)
Benny Roth (KD), 1:e vice ordförande
Ken Karlsson (SD), 2:e vice ordförande
Johnny Nilsson (S)
Eva Höckert (S)
Sven Tilly (SÖS)

Ersättare
Ann Kajson Carlqvist (M)
Bengt Nilmo (M)
Dieter Müller (KD)
Mats Andersson (SD)
Olof Blennhede (L)
Anders Yngve (S)
Lars-Ingvar Andersson (C)
Kai Regnell (MP)
Milton Kleimann (SD)

Deltagande tjänstemän
Anna Pålsson, Nämndsekreterare
Daniel Vagland
Daniel Wargren
Fredrik Sörling
Hans Lilja
Jan-Åke Persson
Kristoffer Tonning
Mats Linderholm, Förvaltningschef
Stefan Andersson
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61 Val av justerare samt tid och plats för
justering
Förslag till beslut
Tekniska servicenämnden föreslås besluta
att XX () och YY () utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll
att protokollet justeras på teknisk serviceförvaltning måndagen den 17 maj.

Sammanfattning
Två justeringspersoner utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
Protokollet föreslås justeras på teknisk serviceförvaltning måndagen den 17 maj.
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62 Medborgarförslag Gatubelysning vid Gislövs
IP
Dnr TSN 2021/58

Förslag till beslut
Tekniska serviceförvaltningen föreslås besluta
att medborgarförslaget är besvarat.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har 2021-01-25 beslutat att överlämna besvarandet av
medborgarförslag Gatubelysning Gislövs IP till Teknisk servicenämnd.
Medborgarförslaget fick 187 röster under omröstningsperioden.
Gislövs IP expanderar och kommer inom kort bli en större målpunkt i samhället.
Medborgarförslaget går ut på att belysa infarten vid Gislövs IP och även en del av
Gislövs strandväg. Detta då cyklister och gående inte syns när det är mörkt, viket
anses osäkert.
På Gislövs strandväg är det idag en hastighetsgräns på 40 km/h. Genom byn är
vägen relativt rak vilket skulle kunna bjuda in till högre hastigheter än den tillåtna.
Vägbanan är ca 6 meter bred och saknar vägren. Att enbart sätta belysning längs
vägen skulle kunna innebära att boende i området känner falsk trygghet. Därför
anser tekniska serviceförvaltningen att vi inte kan bifalla förslaget att enbart belysa
utan vill invänta resultatet av en planerad utredning av trafiksituationen för
cyklister på vägen genom samhället.
Belysning till infarten till Gislövs IP är ett uppdrag för fastighetsägaren till
idrottsplatsen. Föreslagställaren föreslås vända sig dit med sin förfrågan.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag- Gatubelysning vid Gislövs IP TSN 2021/58
Möte med berörda tjänstepersoner inom Stadsmiljöavdelningen 20210326

Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Kommunfullmäktige
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63 Medborgarförslag Hundrastgård på Väster
Dnr TSN 2021/109

Förslag till beslut
Tekniska servicenämnden föreslås besluta
att medborgarförslaget är besvarat.

Sammanfattning
Medborgarförslag om hundrastgård på Väster har inkommit till
kommunfullmäktige och överlämnats för besvarande av tekniska servicenämnden.
Förvaltningen föreslår att en lite större hundrastgård anläggs i Albäcks
rekreationsområde omedelbart öster om INGO- macken.
Hundrastgården beräknas kosta 250 000 kr att anlägga. För ytterligare information i
ärendet se vidare tjänsteskrivelse, rubrik Ärendet.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag inskickat 2021-01-29 till kommunfullmäktige
Fältbesök Albäcks rekreationsområde

Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Kommunfullmäktige
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64 Tångrensning återrapport till KSAU
Dnr TSN 2021/77

Förslag till beslut
Tekniska servicenämnden föreslås besluta
att godkänna rapporten.

Sammanfattning
Under den gångna hösten och vintern har ingen strandrensningsaktivitet ägt rum på
badstränderna. Strandrensning startar i maj 2021 med samma teknik och frekvens
som 2020.
Ny dispens från strandskydd som medger strandrensning för de kommunala
badstränderna har erhållits av myndigheterna för åren 2021-2024. Ansökan om
dispens från strandskydd för strandrensning mellan Västra hamnen och Golfbanan
ligger för behandling i Samhällsbyggnadsnämnden.
För ytterligare information se vidare tjänsteskrivelse, rubrik Ärendet.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2020-01-27, § 41 om återrapport av arbetet med
tånghantering, vilket sker kvartalsvis till kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens beslut 2020-04-01, § 74 om arbetet med tånghantering
återrapporteras till kommunstyrelsen efter säsong

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsen
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65 Lägesrapport Familjens Hus Anderslöv
Dnr TSN 2021/72

Förslag till beslut
Teknisk servicenämnd föreslås besluta
att godkänna lägesrapport gällande Familjens Hus.

Sammanfattning
Familjens Hus i Anderslöv är tänkt att stå färdigt i slutet av 2021 och kommer att
innehålla förskolelokaler för 180 barn, 64 platser vårdboende, tillagningskök,
bibliotek samt lokal för hemvården. Därtill inryms även familjecentral och öppen
förskola som drivs med Region Skåne i anslutning till ny vårdcentral.
Denna lägesrapport fokuserar på nu känd kunskap gällande merkostnader som
härrör till hyresavtalets utformning men som inte varit upptagna vid tidigare
beslutstillfällen. I avtalen som KF tagit beslut om ligger vissa
investeringskostnader på hyresgästen. Dessa kostnader var ej kända vid
avtalstecknandet och kom inte med i beslutsunderlaget. Det handlar om sedvanliga
verksamhetskostnader såsom lås och larm men även om utemiljö och
storköksmaskiner. Förutom detta har även tillkommit normalt förekommande
justeringar under projekteringen, s k ÄTOR. Totalt handlar det om prel ca 11,9
Mkr som innebär ett 20 årigt hyrestillägg om totalt ca 1,1 Mkr/år (140 kr/kvm).
För mer detaljerad information se tjänsteskrivelse rubrik Ärendet.

Beslutsunderlag
KF 2018-01-29 §30 Förhyrning lokaler Familjens Hus
KF 2018-06-18 §153 Tilläggsavtal förhyrning av lokaler Familjens hus
KF 2018-12-14 §30 Förhyrning lokaler Familjens Hus
KF 2019-06-17 §156 Familjecentral i Anderslöv

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Bildningsnämnden
Kultur och Fritidsnämnden
Socialnämnden
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66 Nödvattenplan
Dnr TSN 2019/153

Förslag till beslut
Tekniska servicenämnden föreslås besluta
att godkänna förslag till nödvattenplan för Trelleborgs kommun.

Sammanfattning
Vatten- och avfallsavdelningen har tillsammans med Säkerhetsenheten tagit fram
en nödvattenplan för Trelleborgs kommun. Denna är framtagen enligt
Livsmedelsverkets rekommendationer och syftar till att kommunen skall kunna
upprätthålla en vattenleverans även under en kris.
Framtagandet av nödvattenplanen har bestått av flera steg där bland annat TSN
tidigare har beslutat om prioriteringar, berättigade till nödvatten, volymer samt
inköp av nödvattenmaterial. Planen består av en textdel och kompletteras med
bilagor, t.ex. kartmaterial och rutiner.
Nu bedömer förvaltningen i samråd med säkerhetsavdelningen att nödvattenplanen
är färdig för beslut, den består av ett huvuddokument samt 10 bilagor. De tre
bilagorna som avser känsligt kartmaterial kommer att sekretessbeläggas och
biläggs därför inte ärendet. Bilagorna är även exkluderade i beslutet då dessa måste
vara levande dokument som skall kunna uppdateras utan föreliggande
nämndbeslut. Nödvattenplanen föreslås lyftas för beslut en gång per mandatperiod.

Beslutsunderlag
Nödvattenplan 2019-05-15 §73, TSN 2019/219
Tjänsteskrivelse Äskande av investeringsmedel 2020-05-18, TSN 2020/164

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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67 Slutredovisning projekt 45050
Landsbygdsprojekt Trelleborg norr
Dnr TSN 2020/299

Förslag till beslut
Tekniska servicenämnden föreslås besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta
att godkänna slutredovisningen av projekt 45050.

Sammanfattning
Föreligger förslag till slutredovisning av projekt 45050, se Ärendet i
tjänsteskrivelse.

Beslutsunderlag
2018-09-19, TN § 126, dnr 2018/239, Kommunens skyldighet att anordna allmänt
VA
2018-06-13, TN § 99, dnr 2018/188, Utbyggnad landsbygden, §6 LAV
2016-10-12, TN §82, dnr 2016/362, Äskande av medel landsbygd norr 2017-2019
2016-09-23, Tjänsteskrivelse till TN §82, dnr 2016/362, Äskande av medel för
VA-utbyggnad på landsbygden 2017-2019
2014-10-15,Tjänsteskrivelse till TN §121, dnr 2014/316, VA landsbygdsprojekt
2019-2020 med bilagor
2014-10-15, TN §121, dnr 2014/316, VA landsbygdsprojekt 2019-2020
2014-06-23, KF §134, dnr 2014/342, Landsbygdsprojekt med tillkommande VAinvesteringar inom norra kommundelarna 2014-2016
2014-04-16, TN § 54, dnr 201/108, Landsbygdsprojekt med tillkommande VAinvesteringar inom norra kommundelarna 2014-2016
2014-03-27, Tjänsteskrivelse till TN §54, dnr 2014/108, Äskande av medel för
VA-investeringar i norra kommundelarna
2011-11-16, TN § 83, dnr 2011/449, Fastställande av plan för utbyggnad av
landsbygdsprojekt i Trelleborgs kommun under perioden 2012-2018

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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68 Slutredovisning av investeringsprojekt nr
45980 - Dagvattensystem i Granlunda
Dnr TSN 2020/42

Förslag till beslut
Tekniska servicenämnden föreslås besluta
att godkänna slutredovisning av investeringsprojekt 45890 - Dagvattensystem i
Granlunda.

Sammanfattning
Spillvatten- och dagvattenavlopp från bostäder och gator i området Granlunda är
anslutna till ett kombinerat avloppsnät. Vid kraftiga regn kan det medföra att
källare översvämmas på grund av upptryckande avloppsvatten från källarbrunnar.
Genom att avleda dagvatten från stora delar av Östervångsvägen samt angränsande
tvärgator till rubricerat dagvattensystem, så avlastas de kombinerade
avloppsledningarna och risken för framtida källaröversvämningar minskar.
Teknisk servicenämnd har genom Projektavdelningen projekterat och bygglett
arbetet. Arbetet har utförts under åren 2020-2021 av extern entreprenör upphandlad
enligt LOU.
Arbetet har utförts som ett samverkansarbete. Förnyelse av vattenledningar och full
bredd på Östervångsvägens gatuöverbyggnad har samtidigt utförts.
Efter ansökan från teknisk servicenämnd beslutade kommunfullmäktige 2020-0525 att anslå 6 500 000 kr för att genomföra rubricerat investeringsprojekt.
Det ekonomiska utfallet blev 4 800 000 kr, vilket är 1 700 000 kr mindre än det
tilldelade anslaget.

Beslutsunderlag
Beslut teknisk servicenämnd 2020-02-12 (2020-02-12 TSN §8)
Beslut Kommunfullmäktige 2020-02-12 (2020-05-25 §134)

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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69 Kompletterad slutredovisning av
investeringsprojekt nr 45630 - Erosionshotade
ledningar
Dnr TSN 2020/80

Förslag till beslut
Tekniska servicenämnden föreslås besluta
att godkänna kompletterad slutredovisning av Erosionshotade ledningar.

Sammanfattning
Det befintliga ledningsnätet för vatten- och spillvattenavlopp söder om Smyge
strandväg, mellan Sjövägen och Ängavägen, var i stort behov att bytas och
ledningar belägna i strandkanten riskerade att gå sönder på grund av kusterosion.
Ledningsnätet har ersatts av huvudledningar i Smyge strandväg, pumpstation i
Sjövägen, LTA-pumpar på 37 fastigheter samt ett nytt ledningsnät.
Efter ansökan från tekniska nämnden beslutade kommunfullmäktige 2017-06-26 att
anslå 12 000 000 kr för att genomföra rubricerat investeringsprojekt.
Tekniska nämnden har genom Projektavdelningen projekterat och bygglett arbetet.
Anläggningsarbetet utfördes under åren 2018-2019 av externa entreprenörer
upphandlade genom ramavtal.
Det ekonomiska utfallet blev 15 200 000 kr, vilket är 3 200 000 kr mer än det
tilldelade anslaget, vilket även omfattade arbeten kalkylerade till 1 500 000 kr, som
inte är utförda. De utförda arbetena kostade 4 700 000 kr mer än kalkylerat.
Kommunfullmäktige beslutade 2020-10-19 att teknisk servicenämnd ska
återkomma med kompletterande information om orsakerna till överskridandet.
Under ”Ärendet” redovisas efterfrågad information.

Beslutsunderlag
Beslut teknisk servicenämnd 2020-03-11 (2020-03-11 TSN §33)
Beslut Kommunfullmäktige 2020-10-19 (2020-10-19 §211)

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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70 Granskningsyttrande DP 25, del av Västra
Torp 7:18
Dnr TSN 2020/55

Förslag till beslut
Tekniska servicenämnden föreslås besluta
att godkänna yttrandet.

Sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden har upprättat förslag till detaljplan för rubricerat
område. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra och komplettera Böste med
småskalig bostadsbebyggelse.
Planen har sänts till tekniska servicenämnden för granskning. Planen har tidigare
kommenterats i samrådsskedet.
Planen har justerats efter de flesta av tekniska servicenämndens synpunkter, men
lokalgatans anslutning till Rv9 bör fortfarande ses över av trafiksäkerhetsskäl.
Samtliga gator och parkering bör, i enlighet med övriga gator i Böste, utföras med
enskilt huvudmannaskap. Ur driftsynpunkt är ingående i befintlig vägförening att
föredra.

Beslutsunderlag
Beslut teknisk servicenämnd 2020-02-12 (2020-02-12 TSN §15)

Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
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71 Samrådsyttrande - DP 255 Ändring av
detaljplan för stadsplan A 32 Kvarteret Östrebro
Dnr TSN 2021/121

Förslag till beslut
Teknisk servicenämnd föreslås besluta
att godkänna yttrandet.

Sammanfattning
Syftet med ändringen av detaljplan är att tillåta användningen centrum inom hela
fastigheten Östrebro 30.
Bestämmelse införs så att verksamheter som under lång tid funnits inom
fastigheten inte längre ska vara planstridiga.
Planförslagets samrådsversion är utskickat till nämnden för synpunkter.
Teknisk servicenämnd har inga synpunkter på planändringen, men rekommenderar
att skyfallsfrågan belyses. För ytterligare information se Ärendet i
tjänsteskrivelsen.

Beslutsunderlag
Samrådsförslaget av planhandlingarna utgör beslutsunderlag.

Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
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72 Samrådsyttrande - DP 276 Skarpskytten 3
Skyttsgården
Dnr TSN 2021/122

Förslag till beslut
Tekniska servicenämnden föreslås besluta
att godkänna yttrandet.

Sammanfattning
Planområdet ligger i de östra delarna av Trelleborgs innerstad. Området är
privatägt och avgränsas i norr av Östergatan och i söder av Östra Infarten. I väster
av parkering till Kulturskolan och i öster av verksamheten på fastigheten
Skarpskytten 4.
Syftet med detaljplanen är att pröva markens lämplighet för vård, bostäder, skola
och centrumverksamheter. Syftet är även att säkerställa de höga kulturmiljövärden
som finns inom fastigheten.
Teknisk servicenämnd rekommenderar att hantering av parkslide som finns på
området ska behandlas med stor försiktighet för att förhindra spridning. Befintlig
vegetation ska hanteras varsamt. Nämnden rekommenderar även att exploatören för
en tidig dialog med avfallsenheten gällande sophantering på området.
Vidare anser nämnden att om skol-eller vårdverksamhet ska utgöra användningen,
ska angöring ske på egen fastighet.
För ytterligare information se vidare tjänsteskrivelse, rubrik Ärendet.

Beslutsunderlag
Planhandlingarna utgör beslutsunderlag.

Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
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73 Ändring av delegationsordningen
Dnr TSN 2021/120

Förslag till beslut
Tekniska servicenämnden föreslås besluta
att fastställa delegationsordningen enligt förvaltningens förslag.

Sammanfattning
Tekniska servicenämnden bereds tillfälle att yttra sig i planärenden. Svarstiden är
ofta knapp. Förvaltningen har betydande svårigheter att möta dessa svarstider då
delegation saknas för yttrande i planärenden.
Föreligger nu förslag till ändring i delegationsordningen genom tillägg enligt
följande:
Under ”J. Övriga frågor” införs en ny punkt 4 som lyder - Yttranden till
samhällsbyggnadsnämnden i planärenden som inte är av principiell beskaffenhet.
Med principiell beskaffenhet förstås i sammanhanget, typiskt sett, planärenden där
det politiska momentet är betydande.
Förvaltningen bedömer att merparten av planärenden inte är av principiell
beskaffenhet och att förvaltningens synpunkter regelmässigt är av begränsad
omfattning.

Beslutsunderlag
Delegationsordning enligt förvaltningens förslag
Delegationsordning fastställd 2019-06-12 (TSN § 87)

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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74 Delegationsbeslut tekniska servicenämnden
2021
Dnr TSN 2021/18

Förslag till beslut
Tekniska servicenämnden föreslås besluta
att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

Sammanfattning
Förvaltningen meddelar att följande beslut har fattats på delegation: Protokoll A-E
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75 Informationsärende
Förslag till beslut
Tekniska servicenämnden föreslås besluta
att notera informationen.

Sammanfattning
Spillvatten i hamnen - DW
En kritiskt fråga är hur hamnen och VA ska agera framöver i förhållande till ny
lagstiftning.
Gestaltningsförslag Lighting Metropolis, gc-tunnlar KT
Projekt i Öresundsregionen: Lightning Metropolis - fokus på innovativ belysning
med energibesparingar som resultat. Belysningen ska ge ett mervärde (utöver den
direkta funktionen) t ex skapa trygghet, säkerhet och något som sätter Trelleborg
på kartan. Trelleborgs kommun gick med i projektet år 2019.
Säkra skolvägar KT
Lägesrapport Badhuset FS
Återrapport beslut KS/KF
Månadsrapport inkl avvikelser med avseende på tid och ekonomi SA
Förvaltningschefen informerar ML

