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§ 35 Val av justerare samt tid och plats för
justering
Ärendebeskrivning
Benny Roth (KD) och Sven Tilly (SÖS) utses att jämte ordföranden justera dagens
protokoll.
Protokollet finns tillgängligt för justering på tekniska förvaltningen Algatan 13,
måndagen den 18 mars.
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§ 36 Åtgärdsprogram för en långsiktig hållbar
ekonomi i balans
Dnr TSN 2019/107

Ärendebeskrivning
Föreligger åtgärdsprogram för en långsiktig hållbar ekonomi i balans, se bilagor.

Yrkande
Johnny Nilsson (S) lämnar in följande yrkande:
S, SÖS, C, MP och L yrkar att en gemensam utredning gällande måltiderna
genomförs i syfte att bibehålla minst nuvarande kvalité samt portionsstorlek och
skall vara klar när bildningsförvaltningen respektive socialförvaltningen övertar
måltidsverksamheten.
Benny Roth (KD) lämnar in följande yrkande:
M, KD och SD yrkar att genomföra åtgärder för att nå ekonomi i balans för
serviceförvaltningens verksamhetsområde inom fastighetsavdelningen och
lokalvårdsavdelningen samt att genomföra åtgärder i enlighet med tekniska
förvaltningens åtgärdsprogram.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Benny Roths (KD) yrkande mot Johnny
Nilssons (S) yrkande och finner att nämnden beslutat i enlighet med Benny Roths
(KD) yrkande.
Votering begärs.

Omröstning
Propositionsordning:
JA för bifall till Benny Roths (KD) yrkande.
NEJ för bifall till Johnny Nilssons (S) yrkande.
Det antecknas att Göran Gärtner (M), Benny Roth (KD), Ken Karlsson (SD) och
Fredrik Schlyter (M) röstar JA.
Det antecknas att Johnny Nilsson (S), Eva Höckert (S) och Sven Tilly (SÖS) röstar
NEJ.
Tekniska servicenämnden beslutar därmed med fyra (4) JA-röster mot tre (3) NEJröster att besluta i enlighet med Benny Roths (KD) yrkande.
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Beslut
Tekniska servicenämnden beslutar
att genomföra åtgärder för att nå ekonomi i balans för serviceförvaltningens
verksamhetsområde inom fastighetsavdelningen och lokalvårdsavdelningen samt
att genomföra åtgärder i enlighet med tekniska förvaltningens åtgärdsprogram.

Reservation
Johnny Nilsson (S) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 37 Utredning åtgärdsbehov ridanläggningar
Dnr TSN 2019/120

Ärendebeskrivning
Bakgrund
Serviceförvaltningen erhöll 190129 uppdrag från Kommunledningsförvaltningen
att i samråd med Kultur och fritidsförvaltningen utreda omfattningen av underhålls
och reinvesteringsbehov på befintliga ridanläggingar - Kyrkököpinge och
Brosjödal - samt att redovisa behov till Kommunfullmäktige senast 20190429.
Beredning
Serviceförvaltningen har genom en projektgrupp bestående av medarbetare från
fastighetsavdelningen, mark och exploateringsavdelningen, kultur och
fritidsförvaltningen samt extern byggnadssakkunnig konsult respektive sakkunnig
från Svenska ridsportförbundet analyserat förhållanden ur följande perspektiv:
- Befintliga avtalsförhållanden
- Lokalers lämplighet och riktighet för ändamålet enligt krav från Svenska
ridsportförbundet
- Åtgärdsbehov för långsiktig ridsportverksamhet
- Kalkyl av åtgärder
- Fortsatt hantering
Avtalsförhållanden
Brosjödal
Tomträttsförhållande och nyttjanderättsförhållande avseende mark råder för
området. Tomträttshavare äger och ansvarar således för byggnader, se vidare
bilaga 1
Kyrkoköpinge
Området upplåts genom ett avtal rubricerat som jordbruksarrende och avser
förutom mark och lokaler även boningshus, se vidare bilaga 2
Analys av avtalsförhållanden har gjorts för att utreda ansvarsfördelning för drift,
underhåll, och reinvesteringar inom respektive fastighet. I båda fallen kan det
konstateras att det åligger tomträttshavare/nyttjanderättshavare/arrendator
omfattande ansvar inom området.
Lokalers lämplighet
Svenska ridsportförbundet har genom platsbesök översiktligt bedömt lokalernas
lämplighet och i besöksrapport – bilaga 3 - konstaterar man att anläggningarna i
huvudsak är lämpliga och regelmässiga men att åtgärder erfordras för fullt
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fungerade verksamhet såväl avseende ridytor som personal, stall och
besöksfunktion. Därutöver belyser man även frågan om lämpligheten att respektive
förening svarar för fastighetsunderhåll.
Åtgärdsbehov
Omfattande åtgärdsbehov har identifierats på båda anläggningarna.
Inom Kykoköpinge föreslås att befintligt ridhus samt mindre stallbyggnad rives
och att nytt ridhus med tillhörande Servicebyggnad uppförs, därutöver finns
renoveringsbehov av boningshus, stall paddock och hagar. Totalt bedöms
kostnader för åtgärder till ca. 16.5 mnkr.
Inom Brosjödal finns renoveringsbehov av samtliga byggnader samt upprustning
av paddock. Framför allt krävs akut rivning och utbyte av tegelbjälklag i
stallbyggnad. Totalt bedöms kostnader för åtgärder inom Brosjödal till ca. 15,2
mnkr varav 7 mnkr avser kostnad för utbyte av tegelbjälklag.
Totalsumma för åtgärder inom båda anläggningarna: ca. 31,7 mnkr.
Åtgärdsbehov och kostnader redovisas i bilaga 4,5,6
Fortsatt hantering
Mot bakgrund av anläggningars skick kan det konstateras att en avtalsmodell där
omfattande fastighetsunderhåll åläggs föreningsverksamheten inte är lämplig.
Anläggningarna är omfattande, av äldre typ och i vissa fall svåra att hantera ur ett
underhållsperspektiv – bla med hänsyn till exv. bevarandekrav för del av
byggnaderna inom Brosjödal. Kunskap och resurser krävs för vidmakthålla skick
för denna typ av anläggningar.
Ovanstående tillsammans med oklara eller svårtolkade avtalsförhållanden gör att
befintliga avtal böra sägas upp inom ramen för respektive avtalsvillkor.
Tomträttsförhållandet för Brosjödal gör det dessutom svårt för kommunen att
genomföra investeringar i byggnader då de inte är kommunens tillgång.
Kommunen bör överta full äganderätt av såväl mark som byggnader och upplåta
anläggningar genom hyresavtal. På motsvarande sätt som andra idrottsanläggningar
inom kommunen.
Hantering av åtgärder inom respektive anläggning bör utföras parallellt med
ombildning av avtal då vissa åtgärder bör utföras omgående – framförallt utbyte av
tegelbjälklag Brosjödal (åtgärder för att minimera skaderisk såsom rivning av lös
puts etc har redan påbörjats).
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Beslut
Tekniska servicenämnden beslutar
att överlämna utredning till kommunstyrelsen för vidare beslut samt att belysa
vikten av att omedelbara åtgärdsbehov – framför allt utbyte tegelbjälklag inom
Brosjödal utförs omgående samt
att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 38 Fastställande av verksamhetsområde i
Smygehamn och Klörup
Dnr TSN 2019/104

Ärendebeskrivning
Föreligger fastställande av verksamhetsområde i Smygehamn och Klörup, se
bilaga.

Beslut
Tekniska servicenämnden beslutar
att fastställa de utökade verksamhetsområdena för spillvattenavlopp enligt
förvaltningens förslag.
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§ 39 Byggnadsskyldighet Trucken 5
Dnr TN 2018/233

Ärendebeskrivning
Intra Materialhantering Holding AB och Trelleborgs kommun tecknade köpeavtal
avseende Trucken 5 år 2008, i köpeavtalet åtog sig Intra Materialhantering Holding
AB en byggnadsskyldighet kopplad till vite. År 2012 sålde Intra Materialhantering
Holding AB vidare fastigheten obebyggd. Enligt beslut i tekniska nämnden 201803-14, ärende §47 Uppföljning av byggnadsskyldighet inom kommunens
verksamhetsområden, ska Intra Materialhantering Holding AB faktureras vite
enligt upprättat köpeavtal om byggnadsskyldigheten kopplad till Trucken 5 inte
anses vara uppfylld.
Vid kontroll av bygglov 2018-06-19 konstaterades det att inget bygglov beviljats
för Trucken 5 inom angiven tidsram i köpeavtalet. Faktura med tillhörande
informationsbrev skickades ut 2018-06-21. Då Intra Materialhantering Holding AB
upptagits i Stefan Möller Invest AB genom fusion ställdes fakturan till Stefan
Möller Invest AB. Stefan Möller Invest AB bestred därefter utskickad faktura.
Till följd av bestridandet togs ärendet upp igen i tekniska nämnden 2018-09-19,
ärende §117 Uppföljning av byggnadsskyldighet kopplad till försäljning av
Persåker 8 och Trucken 5, med beslut att vitet fortsatt ska utkrävas.
Med hänsyn till att vitet inte utkrävdes omedelbart efter icke uppfylld
byggnadsskyldighet föreslår tekniska förvaltningen en reducering om 50% av
vitesbeloppet till 109 200 kronor.

Beslut
Tekniska servicenämnden beslutar
att vitet gällande byggnadsskyldigheten kopplad till Trucken 5 reduceras till
109 200 kronor.
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§ 40 Försäljning av fastigheten Skegrie 41:148
Dnr TSN 2019/105

Ärendebeskrivning
Köpekontrakt har upprättats för försäljning av fastigheten Skegrie 41:148.
Köpeskillingen är 1 080 000 kr. Tillträdesdag är tidigast den 15 april 2019.
Köparen har plats 239 i tomtkön, ködatum 2016-07-25.
Underlag
Förslag till köpekontrakt för fastigheten Skegrie 41:148 – undertecknat av köparen.

Beslut
Tekniska servicenämnden beslutar
att godkänna bifogat köpekontrakt.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

Protokoll

13 (25)

Tekniska servicenämnden
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2019-03-13

TSN 2019/132

§ 41 Försäljning av fastigheten Skegrie 41:153
Dnr TSN 2019/116

Ärendebeskrivning
Köpekontrakt har upprättats för försäljning av fastigheten Skegrie 41:153.
Köpeskillingen är 770 000 kr. Tillträdesdag är tidigast den 15 april 2019. Köparen
har plats 326 i tomtkön, ködatum 2017-04-15.
Underlag
Förslag till köpekontrakt för fastigheten Skegrie 41:153 – undertecknat av köparen.

Beslut
Tekniska servicenämnden beslutar
att godkänna bifogat köpekontrakt.
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§ 42 Begäran ur investeringsram för gång- och
cykelväg Engelbrektsgatan
Dnr TSN 2019/59

Ärendebeskrivning
Bakgrund
Hedvägens östra del har smala gång- och cykelbanor, omöjliga att bredda om inte
trädalléerna fälls. Som ett alternativ i öst-västlig riktning har Engelbrektsgatan
identifierats och rekommenderats i cykelplanen. Engelbrektsgatan, delen mellan
Skyttsgatan och Glasbruksvägen, har många målpunkter i form av skolor och
förskola. Det är en relativt bred gata där cykling sker i blandtrafik. Anläggandet av
avskild, separerad gång- och cykelbana medför bättre möjligheter för cyklister att
tryggt och säkert ta sig till bl.a. Liljeborgsskolan, Kunskapsskolan och Solrosens
förskola.
Syfte
Syftet med detta projekt är att utforma en GC-väg längs Engelbrektsgatan för att
göra det säkrare för de oskyddade trafikanterna. Utbyggnad av cykelvägnätet
kommer att bidra till att bättre ansluta viktiga målpunkter i form av skolor och även
Lasarettet. Genom att körbredden för motorfordonstrafiken längs Engelbrektsgatan
smalnas av kan även en hastighetsreducerande effekt uppnås.
Genomförande
Ombyggnaden innebär att den befintliga gångbanan på norra sidan byggs om och
att kantstödet flyttas ut så att en total bredd av 4.3-4.8 m uppnås för separerad
gång-och cykelbana. Dagens körbana breddminskas därmed till cirka 5.5 meter.
På de platser där det är svårt att uppnå ovanstående riktlinjer, ska bästa möjliga
lösning utföras med hänsyn till gällande förutsättningar.
Parkeringsplatser
Genomförandet kan innebära negativa konsekvenser för boende i området som inte
har någon parkeringsplats på kvartersmark. Dessa hänvisas då till intilliggande
gator.
Organisation
Tekniska servicenämnden kommer att vara beställare av arbetena.
Projektavdelningen ansvarar för projektering, upphandling och byggledning av
entreprenadarbetena, vilka föreslås handlas upp av extern entreprenör. Uppföljning
och slutredovisning sker också av Projektavdelningen. Dagens organisation
bedöms klara av uppgifterna, möjligen med undantag av byggledning, vilken då
hyrs in via ramavtalet.
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Tidplan
Projektering utförs med start direkt efter beviljat anslag. Det innebär att
ombyggnadsarbetena kan genomföras med start hösten 2019. Rimlig tidplan är att
arbetena slutförs första halvåret 2020.
Återredovisning förväntas ske i samband med årsredovisningen för år 2020.
Ekonomi
I cykelplanen, antagen av KF, ingår projektet under rubriken Upprustning av
viktiga cykelstråk till fastslagen standard. Projektet är en kombinerad ny- och
reinvestering.
Bedömd anläggningskostnad totalt är 4,5mnkr. Trafikverket har beslutat sig för att
medfinansiera projektet (50% av nedlagda kostnader, dock max 2,25 mnkr) under
villkor att vi startar upp arbetena år 2019. Trafikverket bekostar därmed 2,25 mnkr,
kommunen lika mycket Beloppet tas ur nämndens investeringsram. Investeringen
finansieras via skattekollektivet.
Bedömda delkostnader är:
Gatuarbeten (GC-väg inkl. avvattning och belysning) 4,5 mnkr, kommunens andel
2,25 mnkr. Gatuarbetena finansieras via skattekollektivet.
Totalkostnaden skrivs av enligt komponentmetoden med en internränta på 1,5%.
För gatuarbetena används 20 års avskrivning för 40 % av kostnaden och 33 års
avskrivning för resterande 60 % av kostnaden. Avskrivningen blir 85 910 kr/år de
första 20 åren, därefter 40 910 kr/år. Räntekostnaden blir 33 750 kr år 1.
Skötselkostnaden blir något högre då fler material används. Detta bortses från i
detta äskande.
Projektet löper över åren 2019 till 2020 vilket innebär att 1,5 mnkr begärs i anslag
för 2019. Anslaget för 2020, 0,75 mnkr, ligger inom förvaltningschefens
delegation.

Yrkande
Johnny Nilsson (S) yrkar att detaljprojektering utförs i samråd med ansvariga för
skolbusspersonal.
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Beslut
Tekniska servicenämnden beslutar
att ändamålsplats för på- eller avstigning av elever skall placeras på
Liljeborgsgatan
att detaljprojektering utförs i samråd med ansvariga för skolbusspersonal
att anslå 1 500 000 kronor ur investeringsram för projektet samt
att anslaget för 2020 ligger inom förvaltningschefens delegation.
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§ 43 Begäran ur investeringsram för
omläggning löparbanor Östervångsstadion
Dnr TSN 2019/118

Ärendebeskrivning
I anslutning till Söderslättshallen byggdes under 2001 en fullstor
friidrottsanläggning - Östervångsstadion. Under årens lopp har den använts flitigt
till träning och tävling dessutom till konserter och andra evenemang. För att på ett
säkert sett åter kunna få hålla friidrottstävlingar måste löparbanor, linjering och
sarg renoveras. Anläggningen har nu tävlingsförbud.
Omläggning av löparbanorna var tänkt att utföras 2018 och medel avropades ur
investeringsram 2018. Åtgärderna är strikt väderberoende och var inte möjliga att
färdigställa under 2018 varför medel för åtgärder återfördes till
investeringsram2018.
Åtgärder kommer utföras sommar 2019. Total kostnad – budgetpris - för åtgärder
beräknas till 2,0 mnkr vilket för fritidsnämnden medför preliminärt ökade
driftskostnader om 236 000 kr årligen baserat på 10 års avskrivningstid.

Beslut
Tekniska servicenämnden beslutar
att anslå 2 000 000 kronor ur investeringsram för omläggning löparbanor
Östervångsstadion.
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§ 44 Remiss - Handlingsplan för att minska
spridningen av mikroplaster i Trelleborgs
kommun
Dnr TN 2018/153

Ärendebeskrivning
Bakgrund
Samhällsbyggnadsnämnden har 2018-12-18, § 217, återremitterat handlingsplan
för att minska mikroplaster i Trelleborgs kommun till samtliga nämnder och
kommunala bolag för kostnadsberäkningar.
Handlingsplanen består av elva delprojekt, varav teknisk servicenämnd berörs av
sju delprojekt. Nedan listas de uppskattade kostnaderna på respektive delprojekt
och summeras.
Yttrande
Delprojekt 1 berör rening av dagvattenutsläpp. Samtliga åtgärder bedöms rymmas
inom ordinarie verksamhet här.
Delprojekt 2 berör konstgräsplaner. Bevakningsuppdrag ingår i ordinarie
arbetsuppgifter på förvaltningen. Kostnad för uppsamling av granulat vid
dagvattenbrunnar prognostiseras till 200 000 kr (10 brunnar per plan, fyra planer).
Delprojekt 3 berör gummibaserade fallskyddsytor och multiplaner. Teknisk
servicenämnd förvaltar elva sådana lekplatser. Kostnad för uppsamling av granulat
vid dagvattenbrunnar uppgår till 55 000 kr (11 lekplatser, 11 brunnar). Rutiner för
underhåll av dessa lekplatser ingår i den ordinarie driftbudgeten.
Delprojekt 4 och 5 berör inte teknisk servicenämnd.
Delprojekt 6 båtbottenfärger
Kostnaden för en båtbottentvätt är 1 500 tkr – 2 000 tkr. LOVA-bidrag kan sökas
hos Länsstyrelsen. Som exempel utdelades 2018 ett finansieringsbidrag om 50%
till Simrishamns kommun.
Tekniska förvaltningen anser att en båtbottentvätt i första hand köps in till Gislövs
småbåtshamn, vilken är den större av kommunens tre småbåtshamnar. Med ett
eventuellt LOVA-bidrag skulle kostnaden för inköpet bli 750 tkr – 1 000 tkr för
kommunen. Driftkostnader i form av el och service tillkommer.
Kommunen kan sedan välja att ta ut en avgift för nyttjandet av tvättanordningen,
vilket skulle finansiera delar av investeringen.
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Delprojekt 6 markprover i hamnar
I ett första steg tas markprover i väl valda delar av uppställningsytorna i syfte att få
en bild av eventuell föroreningsproblematik. Upptagning av markprover och
analyser av dessa beräknas kosta kommunen 150-200 tkr.
Delprojekt 7 berör nedskräpning. Kostnaden för Håll Sverige rents årliga
städaktion uppgår till c:a 25 000 kr och bidrag till Städa Sveriges strandstädning
(via föreningar som städar) uppgår till 23 000 kr. Städning ingår annars i tekniska
förvaltningens ordinarie arbetsuppgifter. Ibland får större punktinsatser göras,
dessa är svåra att budgetera.
Delprojekt 8 berör upphandling, detta hanteras på kommunledningsförvaltningen.
Delprojekt 9 avloppsreningsverkens roll avseende utsläpp av mikroplaster och
läkemedelsrester i utgående vatten och slam. Samtliga åtgärder bedöms rymmas
inom ordinarie verksamhet här.
Delprojekt 10 berör rening av havet utanför Trelleborgs kommuns kust.
Inköp av havssoptunnan ”The Seabin” kostar ca 35 tkr. Driftkostnader i form av el
och service tillkommer.
Delprojekt 11 berör information, ingår i ordinarie arbetsuppgifter på förvaltningen.
Summering
Om alla poster slås samman bedöms kostnaden grovt till 2 miljoner kronor,
exklusive driftskostnader, eventuella följdkostnader och icke inräknat eventuella
bidrag.
Uppsamling av granulat via särskilda brunnar bedöms kosta c:a 255 tkr exklusive
driftskostnader. Bidrag till städaktioner som Håll Sverige Rent och städa Sverige
kostar c:a 50 tkr/år.
Båtbottentvätt bedöms kosta 1,5- 2 mnkr exklusive driftskostnader och eventuella
bidrag. Markprover i kommunens småbåtshamnar för att klargöra föroreningsstatus
bedöms kosta initialt 150-200 tkr. Havssoptunnan ”the Seabin” kostar 35 tkr.

Beslut
Tekniska servicenämnden beslutar
att godkänna remissvaret samt
att översända remissvaret till samhällsbyggnadsnämnden som eget yttrande i
ärendet.

Skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
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§ 45 Årlig uppföljning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet 2018 tekniska förvaltningen
Dnr TSN 2019/95

Ärendebeskrivning
Föreligger redovisning av tekniska förvaltningens förslag till årlig uppföljning av
det systematiska arbetsmiljöarbetet 2018, se bilaga.

Beslut
Tekniska servicenämnden beslutar
att anta redovisning av det systematiska arbetsmiljöarbetet för år 2018 avseende
tekniska förvaltningen samt
att översända redovisningen till kommunstyrelsen.

Skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 46 Årlig uppföljning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet 2018 serviceförvaltningen
Dnr TSN 2019/95

Ärendebeskrivning
Föreligger redovisning av serviceförvaltningens förslag till årlig uppföljning av det
systematiska arbetsmiljöarbetet 2018, se bilaga.

Beslut
Tekniska servicenämnden beslutar
att anta redovisning av det systematiska arbetsmiljöarbetet för år 2018
avseende serviceförvaltningen samt
att översända redovisningen till kommunstyrelsen.

Skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 47 Uppföljning intern kontroll 2018
serviceförvaltningen
Dnr TSN 2019/106

Ärendebeskrivning
Föreligger uppföljning intern kontroll 2018 serviceförvaltningen, se bilaga.

Beslut
Tekniska servicenämnden beslutar
att godkänna serviceförvaltningens uppföljning av intern kontroll 2018 samt
att översända uppföljningen av intern kontroll 2018 till kommunstyrelsen.

Skickas till
Kommunstyrelsen

Justerares signaturer
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§ 48 Uppföljning intern kontroll 2018 tekniska
förvaltningen
Dnr TN 2017/349

Ärendebeskrivning
Föreligger uppföljning intern kontroll 2018 tekniska förvaltningen, se bilaga.

Beslut
Tekniska servicenämnden beslutar
att godkänna tekniska förvaltningens uppföljning av intern kontroll 2018 samt
att översända uppföljningen av intern kontroll 2018 till kommunstyrelsen.

Skickas till
Kommunstyrelsen

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

Protokoll

24 (25)

Tekniska servicenämnden
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2019-03-13

TSN 2019/132

§ 49 Delegationsbeslut tekniska
servicenämnden 2019
Dnr TSN 2019/18

Ärendebeskrivning
Förvaltningarna meddelar att följande beslut har fattats på delegation:
Protokoll. A-K.

Beslut
Tekniska servicenämnden beslutar
att lägga delegationsbesluten till handlingarna.
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§ 50 Informationsärenden
Ärendebeskrivning
- Sammanslagning tekniska och serviceförvaltningen
- Ekonomisk månadsrapport
- Eco Ready House AB
- Informations- och utbildningsdag 190321
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