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Tekniska servicenämnden
Datum

Diarienummer

2021-11-02

TSN 2020/338

Tid

Onsdagen den 10 november 2021 klockan 16.00

Plats

Idrottshallen Västervång, 2a våningen

Ärenden
Nr

Ärende

Föredragande

128

Val av justerare, tid och plats för justering samt
faställande av dagordning

129

Medborgarförslag - Fantastisk strand i hamnen

Kristoffer Tonning

130

Medborgarförslag Grind in till lekplatsen i
Östervångsparken

Kristoffer Tonning

131

Återrapportering strandrensning

Kristoffer Tonning

132

Granskningsyttrande Detaljplan för del av
Mellanköpinge 12:29 m fl, DP 280

Kristoffer Tonning

133

Info ärende Projektekonomi

Hans-Olov Ivarsson

134

Info ärende Återrapportering Ung i Sommar

Katarina Wennryd

135

Info ärende Ansvar o förväntningar kommun/nämnd/förvaltning/medborgare

Daniel Vagland

136

Sammanträdeskalender TSN 2022

Anna Pålsson

137

Info ärende Återrapport beslut KS/KF

Anna Pålsson

138

Nytt hyresavtal Herkules

Fredrik Sörling

139

Info ärende Förvaltningschefen informerar

Mats Linderholm

140

Delegationsbeslut tekniska servicenämnden 2021

Mats Linderholm

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
Filip Fryklund, IT-Tekniker, Trelleborgs Kommun
Fredrik Sörling
Kristoffer Tonning
Mats Linderholm, Förvaltningschef
Stefan Andersson
Katarina Wennryd
Erik Wittmann
Hans-Olov Ivarsson
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128 Val av justerare, tid och plats för justering
samt faställande av dagordning
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 15 november
att dagordningen fastställs enligt utskickat förslag.

Sammanfattning
Två justeringspersoner utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
Protokollet föreslås justeras på teknisk serviceförvaltning måndagen den 15
november.
Dagordningen fastställs.
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129 Medborgarförslag - Fantastisk strand i
hamnen
Dnr TSN 2021/141

Förslag till beslut
Tekniska servicenämnden föreslås besluta
att inte bifalla medborgarförslag om strandrensning väster om Gislövs hamn

Sammanfattning
Tekniska servicenämnden har ombetts att besvara ett medborgarförslag som
inkommit gällande önskemål om rensning av stranden väster om Gislövs hamn,
inom naturreservatet Dalköpinge ängar.
Den för rensning föreslagna sträckan har besiktigats av kommunens
strandrensningsentreprenör som konstaterar att den inte är möjlig att rensa idag.
Om strandrensning skall ske krävs en viss modellering och stabilisering av marken.
Dessutom finns stenhinder utgående från strand som delvis behöver tas bort. Såväl
modellering av strand som kontinuerlig rensning av strand kräver dispens från
länsstyrelsen, då platsen är ett naturreservat.
Avståndet till närmaste kommunala badstrand är cirka 500 meter, strax öster om
hamnen. För ytterligare information se vidare tjänsteskrivelse, rubrik ”Ärendet”.

Beslutsunderlag
Denna tjänsteskrivelse
Okulär besiktning av platsen med sakkunnig
Ansökan om dispens från strandskydd dnr TSN 2021/31

Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Kommunfullmäktige
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130 Medborgarförslag Grind in till lekplatsen i
Östervångsparken
Dnr TSN 2021/285

Förslag till beslut
Tekniska servicenämnden föreslås besluta
att inte bifalla medborgarförslaget.

Sammanfattning
Medborgarförslag har inkommit som föreslår en stängbar grind till
Östervångsparkens lekplats. Förslagsställaren hänvisar till att hundar, cyklar och
kommunala bilar kan komma inom området. Tekniska servicenämnden har ombetts
att besvara förslaget.
Det råder cykelförbud i Östervångsparken och kommunala bilar skall framföras
med mycket stor försiktighet i denna miljö. De kommunala lekplatserna i
Trelleborg har ett relativt stort renoveringsbehov, vilket får sättas i första rummet.
Att förse lekplatserna med grindar får i dagsläget inte anses prioriterat.
Förvaltningen föreslår därför att medborgarförslaget inte bifalls.

Beslutsunderlag
Denna tjänsteskrivelse
KF 2021-09-27 § 279

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Förslagsställaren
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131 Återrapportering strandrensning
Dnr TSN 2021/77

Förslag till beslut
Tekniska servicenämnden föreslås besluta
att godkänna rapporten.

Sammanfattning
Strandrensning har utförts på kommunens badstränder i samma omfattning och
med samma maskinella utrustning som förra säsongen med bra resultat och i
princip inga klagomål från allmänheten. Kostnaden för denna rensning har med
stor marginal överskridit budget, se vidare i tjänsteskrivelsen rubrik ”Ärendet”.
Vidare har en insats gjorts med upptagning av tång och alger på strandremsan vid
blivande kuststaden, mellan Ståstorpsåns mynning och Sumpen. Materialet har
forslats bort. Tillstånd för rensning av området mellan Sumpen och golfbanan har
sökts, detta ligger sen en tid hos länsstyrelsen för beslut.
Strandrensningsentreprenaden går ut till våren och en ny upphandling måste
göras. Se vidare tjänsteskrivelse, rubrik Ärendet, för ytterligare information.

Beslutsunderlag
Tekniska servicenämndens beslut 2021-04-07, §77
Kommunstyrelsens beslut 2020-04-01, §74, om arbetet med tånghantering,
återrapporteras till kommunstyrelsen efter säsong
Kommunfullmäktiges beslut 2020-01-27, §41 med återrapport om tånghantering
till KSAU

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsen
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132 Granskningsyttrande Detaljplan för del av
Mellanköpinge 12:29 m fl, DP 280
Dnr TSN 2021/145

Förslag till beslut
Tekniska servicenämnden föreslås besluta
att godkänna yttrandet.

Sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden har översänt förslag till detaljplan för
Mellanköpingevägen, Kyrkoköpinge 12:29 m. fl. för granskning till tekniska
servicenämnden.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en ny dragning av
Mellanköpingevägen som ansluter till en bro över den föreslagna Östra ringvägen
strax söder om Mellanköpinge by och norr om den rättspsykiatriska kliniken.
Projektet är funktionellt kopplat till den östra ringvägens tillblivelse med mål att
åstadkomma trafiksäkra lösningar för samtliga trafikanter.
Nämnden har i samrådet godkänt planen utan invändningar, men med ett antal
kommentarer (se vidare tjänsteskrivelse, rubrik Ärendet). Efter revidering av
planen har alla kommunala och regionala organ fått sina synpunkter tillgodosedda.
Förvaltningen har inga invändningar eller kommentarer till granskningsversionen
av DP 280.

Beslutsunderlag
Denna tjänsteskrivelse
Beslut i tekniska servicenämnden 2021-06-16, § 88
Planhandlingar

Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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133 Info ärende Projektekonomi
Dnr TSN 2020/366

Förslag till beslut
Tekniska servicenämnden förslås besluta
att notera informationen.

Sammanfattning
Informationsärende om "Projektekonomi".
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134 Info ärende Återrapportering Ung i Sommar
Dnr TSN 2021/159

Förslag till beslut
Tekniska servicenämnden förslås besluta
att notera informationen.

Sammanfattning
Informationsärende om det kommunövergripande projektet "Ung i Sommar". En
presentation av det arbete som ungdomarna har utfört.
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135 Info ärende Ansvar o förväntningar kommun/nämnd/förvaltning/medborgare
Dnr TSN 2020/366

Förslag till beslut
Tekniska servicenämnden förslås besluta
att notera informationen.

Sammanfattning
Presentation av ärendet följer på nämndens sammanträde.
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136 Sammanträdeskalender TSN 2022
Dnr TSN 2021/284

Förslag till beslut
Tekniska servicenämnden föreslås besluta
att godkänna föreslagen sammanträdeskalender för år 2022.

Sammanfattning
Ett förslag har tagits fram på sammanträdeskalender för tekniska servicenämnden
år 2022, se separat bifogad fil. För att få en effektiv beslutsprocess har hänsyn
tagits till kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträden och givna
rekommendationer följs så långt det är möjligt.
Enligt förslaget är presidiet förlagt till torsdagar kl 08:30. Nämndens möten är
förlagda till olika dagar då tillgång till lokal är en avgörande faktor i
sammanhanget. Klockslag för tekniska servicenämndens möten är 15:00.

Beslutsunderlag
Denna tjänsteskrivelse
Sammanställning av sammanträdestider för KS/KF 2022

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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137 Info ärende Återrapport beslut KS/KF
Dnr TSN 2020/366

Förslag till beslut
Tekniska servicenämnden föreslås besluta att
notera informationen och lägga den till handlingarna.

Sammanfattning
Komplettering följer när KF:s protokoll från den 25 oktober är tillgängligt.

Beslutsunderlag
Protokoll från KS 5 oktober
Protokoll från KF 25 oktober
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138 Nytt hyresavtal Herkules
Dnr TSN 2021/315

Sammanfattning
Ärendet läggs på bordet på nämndens möte.
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139 Info ärende Förvaltningschefen informerar
Dnr TSN 2020/366
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140 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-D

