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Tid

Glöm inte att meddela om du får förhinder till Andreas Härwell, e-post:
andreas.harwell@trelleborg.se.

Tekniska servicenämnden
Fredrik Schlyter (M)
Ordförande
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77 Val av justerare samt tid och plats för
justering
Ärendebeskrivning
Namn () och Namn () utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
Protokollet finns tillgängligt för justering på tekniska förvaltningen Algatan 13,
måndagen den 17 juni.
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78 Medborgarförslag - Säker skolväg över
Stavstensvägen
Dnr TN 2018/309

Ärendebeskrivning
Föreligger medborgarförslag - Säker skolväg över Stavstensvägen, se bilaga.

Förslag till beslut
Tekniska servicenämndens presidium föreslår tekniska servicenämnden besluta
att delvis bifalla medborgarförslaget
att hastighetssäkra en korsningspunkt på Stavstensvägen i anslutning till Bäcka/Fågelbäcksskolan
att skicka information till Polismyndigheten om höga hastigheter på
Stavstensvägen samt
att översända beslutet till förslagsställaren.
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79 Budget 2020-2022
Dnr TSN 2019/9

Ärendebeskrivning
Enligt budgetanvisningarna ska samtliga förvaltningar förutom bildning och social
”utarbeta konkreta förslag med tydlig konsekvensbeskrivning av att genomföra
besparingar motsvarande 10 procent på budgetram 2020. Arbetet skall presenteras i
en särskild bilaga till nämndens beslutade budget. Detta material skall således ingå
i det underlag som berörda nämnder lämnar enligt fastställd budgettidplan 201906-14.

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår tekniska servicenämnden besluta
att godkänna budget 2020-2022
att översända budget 2020-2022 och förvaltningarnas förslag till
besparingsåtgärder till kommunstyrelsen samt
att beslutet förklaras omedelbart justerat.
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80 Beslutsattestanter inom tekniska
servicenämnden från och med 2019-09-01
Dnr TSN 2019/33

Ärendebeskrivning
Härmed översänds förslag angående beslutsattestanter och deras ersättare från och
med 2019-09-01 inom tekniska servicenämnden.
Detta dokument ersätter tidigare gällande attestbeslut med attestförteckning.

Förslag till beslut
Tekniska servicenämndens presidium föreslår tekniska servicenämnden besluta
att från och med 2019-09-01 godkänna förslag angående beslutsattestanter och
deras ersättare enligt attestförteckningen
att när inget annat än ansvar anges i kodsträngen innebär det att full attesträtt gäller
på övriga koddelar. När en specificerad kodsträng, begränsad tid eller ett belopp
anges, gäller attesträtten endast detta
att förvaltningschefen har generell beslutsattesträtt inom tekniska servicenämndens
verksamhetsområden, samt att förvaltningschefen utser beslutsattestanter och
ersättare fortlöpande inom tekniska servicenämndens verksamhetsområden via
delegering. Förvaltningschefen ska alltid retroaktivt meddela tekniska
servicenämndens presidium om ovan delegeringar samt att denna delegeranderätt
ska tillföras delegationsordningen samt
att nämndsekonom har rätt att beslutsattestera rättningar/bokförings-order för hela
tekniska serviceförvaltningen.

7 (18)

81 Vattenförsörjningsplan och framtida
dricksvattenförsörjning för Trelleborgs kommun
Dnr TN 2016/365

Ärendebeskrivning
Vattenförsörjningen i Trelleborgs kommun är i dagsläget baserad på grundvatten
som råvatten. Vattentillgångarna i kalkberget är rikliga och av god kvalitet. De fyra
vattenverken som processar råvattnet till dricksvatten har samtliga nått sin
kapacitetsgräns för maxtimmen runt 2025-2027. För att säkerställa att Trelleborgs
kommuns invånare har tillgång till dricksvatten i den utsträckning som krävs efter
att maxtimmen uppnåtts måste hela dricksvattenförsörjningen ses över.
Trelleborgs kommun har som intention att vara öppen för regional eller kommunal
samverkan avseende frågor rörande dricksvatten och råvatten.

Beredning
Förvaltningen har under de senaste åren arbetat fram en vattenförsörjningsplan som
har till syfte att långsiktigt trygga dricksvattenförsörjningen i kommunen.
Vattenförsörjningsplanen gäller för den allmänna vattenförsörjningen och
innehåller endast en kortfattad beskrivning av den enskilda vattenförsörjningen.
I planen utvärderas hot och påverkan på kommunens vattenresurser med avseende
på kvalitet och kvantitet. De vattentäkter som är viktiga för kommunens
vattenförsörjning idag och i framtiden identifieras. I planen redogörs även för hur
dessa bör skyddas för att säkerställa en långsiktigt god dricksvattenkvalitet.
I vidare utredning avseende Trelleborgs vattenförsörjning tas upp mer specifikt
vilka möjligheter kommunen har för att bygga upp en god framtida
vattenförsörjning. De olika alternativen är även grovt uppskattade avseende
investerings-, drift- och underhållskostnader.
De tekniska förutsättningarna för att avhärda vattnet i Trelleborg för att producera
en god vattenkvalitet behöver verifieras i pilotförsök och mer detaljerade
utredningar behöver genomföras för att utveckla systemförslag baserat på den
inriktning som kommunen väljer. I utredning för Trelleborgs vattenförsörjning,
bilaga 2, finns ej kostnader för vattenskyddsområde och ev. ersättning till
markägare redovisade då dessa beror av flertalet okända parametrar. Dock redogörs
grovt för kostnaderna och juridiken kring eget vatten i bilaga 11 och bilaga 12.
De tre huvudinriktningarna som tas upp är:
- Egen vattenförsörjning (A)
- Vattenförsörjning genom Sydvatten (B)
- En kombination av bägge tidigare (C)

Till grund för framtida beslut har följande dokument arbetats fram:
Bilaga 1: Vattenförsörjningsplan, dat. 2014-02-05, rev. 2017-02-10
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Bilaga 2: Utredning framtida vattenförsörjning, dat. 2016-06-22, rev. 2019-05-24
Bilaga 2. Ändrings-PM 5 - 8
Bilaga 3: PM angående reservvatten, dat 2016-06-22
Bilaga 4: PM – Risk och sårbarhet, 2016-05-18
Bilaga 5: PM – Multikriterieanalys för en hållbar investering, 2016-05-18
Bilaga 6: Yttrande remiss, Samhällsbyggnadsnämnden, 2016-12-06
Bilaga 7: Yttrande remiss, Servicenämnden 2016-12-13
Bilaga 8: PM Ang. remissyttrande, 2017-02-14
Bilaga 9 - Presentation av miljöavd. avseende bekämp.medel och vattenskydd
Bilaga 10 - Presentation av LS avseende ersättningsfrågan
Bilaga 11. PM avseende ersättningsfrågan samt juridik kring egen
vattenförsörjning, 2017-11-24
Bilaga 12. PM om ersättningsfrågan, 2019-03-29

Förvaltningens rekommendationer
Tekniska förvaltningen förordar;
- Två separata produktionsanläggningar för dricksvatten som vardera har kapacitet
att åtminstone under normala förhållanden försörja en väsentlig andel av
dricksvattenbehovet även om en anläggning är ur drift.
- Att det måste finnas en sammankoppling av distributionssystemen i Trelleborgs
kommun.
Som utgångpunkt för Trelleborgs kommuns vattenförsörjning, är nedanstående de
alternativ som bäst uppfyller ovanstående krav.
Alternativ A2 (ett vattenverk i Trelleborg och ett i Klagstorp med en
överföringsledning mellan anläggningarna)
Alternativ C2 (en Sydvattenanslutning samt ett nytt vattenverk i Trelleborg)

Förslag till beslut
Tekniska servicenämndens presidium föreslår tekniska servicenämnden besluta
att förorda alternativ A2 för Trelleborgs kommuns framtida dricksvattenförsörjning
samt
att föreslå kommunfullmäktige fastställa föreslagen dricksvattenförsörjning för
Trelleborgs kommun.
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82 Kustskydd
Dnr TSN 2019/251

Ärendebeskrivning
Föreligger ärende kustskydd, se bilaga.

Förslag till beslut
Tekniska servicenämndens presidium föreslår tekniska servicenämnden besluta att
hos kommunfullmäktige anhålla om
att med start år 2019 starta upp planeringsarbetena för kustskydd
att anslå 4,2 mnkr i driftsanslag för ovannämnda arbete, punkt 1-13 varav 0,7 mnkr
år 2019, 1,0 mnkr år 2020, 1,5 mnkr år 2021 och 1,0 mkr år 2022 samt
att årligen anslå 0,2 mnkr i driftsanslag för löpande kontrollprogram åren 2019 –
2023, sammanlagt 1,0 mnkr.
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83 Försäljning av fastigheten Skegrie 41:152
Dnr TSN 2019/252

Ärendebeskrivning
Underlag
Förslag till köpekontrakt för fastigheten Skegrie 41:152 – undertecknat av köparen.
Ärende
Köpekontrakt har upprättats för försäljning av fastigheten. Köpeskillingen är
770 000 kr. Tillträdesdag är den 20 juli 2019. Köparen har plats 387 i tomtkön,
ködatum 2018-05-06.

Förslag till beslut
Tekniska servicenämndens presidium föreslår tekniska servicenämnden besluta
att godkänna bifogat köpekontrakt.
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84 Försäljning av fastigheten Skegrie 41:157
Dnr TSN 2019/253

Ärendebeskrivning
Underlag
Förslag till köpekontrakt för fastigheten Skegrie 41:157 – undertecknat av köparen.
Ärende
Köpekontrakt har upprättats för försäljning av fastigheten. Köpeskillingen är
760 000 kr. Tillträdesdag är den 20 juli 2019. Köparen har plats 275 i tomtkön,
ködatum 2017-03-14.

Förslag till beslut
Tekniska servicenämndens presidium föreslår tekniska servicenämnden besluta
att godkänna bifogat köpekontrakt.
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85 Exploateringsavtal för Profilen 11 m.fl.
Dnr TSN 2019/257

Ärendebeskrivning
Exploateringsavtal har upprättats för att reglera genomförandet av detaljplanen DP
232, Profilen 11 m.fl. i Anderslöv. Planområdet är idag industrimark. Detaljplanen
möjliggör för bostadsbebyggelse och centrumverksamhet. Allmän platsmark inom
planområdet har kommunalt huvudmannaskap.

Beredning
Mark
Exploatören överför, utan ersättning, mark till Trelleborgs kommun som enligt
detaljplanen ska utgöra allmän plats. Exploatören står för
fastighetsbildningskostnaderna.
Allmänna Anläggningar
Trelleborgs kommun utför arbetet med att iordningsställa den allmänna
platsmarken b.la. vatten- och avloppsledningar, dagvattenledningar, vägar, park
mm. Exploatören bekostar samtliga arbeten kopplade till iordningställandet av
allmän platsmark inom Profilen 11 samt 1/3 av parken på kommunens fastighet
Anderslöv 50:11. Exploatören ska överlämna en säkerhet till Trelleborgs kommun
om 4 742 000 kr exklusive moms för att säkerställa fullgörandet av sina
skyldigheter.
Kvartersmark
Exploatören bekostar samtliga åtgärder inom kvartersmark t.ex. tillkommande
utredningar, byggnation, höjdanpassning mot allmän plats och anslutningsavgifter.
Avtalets giltighet
Exploateringsavtalets giltighet är beroende av att tekniska servicenämnden senast
2019-12-30 godkänner exploateringsavtalet genom beslut som vinner laga kraft, att
samhällsbyggnadsnämnden senast 2019-12-30 antar detaljplanen genom beslut
som vinner laga kraft samt att exploatören ställer en säkerhet för sina skyldigheter
gentemot kommunen.

Förslag till beslut
Tekniska servicenämndens presidium föreslår tekniska servicenämnden besluta
att godkänna bifogat exploateringsavtal samt
att ge förvaltningschefen i uppdrag att godkänna mindre korrigeringar av avtalet.

13 (18)

86 Trafikstrategi för Trelleborgs kommun
Dnr TN 2016/368

Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden beslutade 2018-05-16 § 79 att föreslå kommunfullmäktige
besluta att anta föreliggande Trafikstrategi för Trelleborgs kommun.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås 2019-05-22 besluta att föreslå
kommunstyrelsen besluta att återremittera Trafikstrategin till tekniska
servicenämnden för omarbetning.

Beredning
Moderaterna och Kristdemokraterna har diskuterat frågan och har lämnat in
skrivelse för revidering av Trafikstrategin, se bilaga.

Förslag till beslut
Tekniska servicenämndens presidium föreslår tekniska servicenämnden besluta
att ge förvaltningen i uppdrag att revidera trafikstrategin i enlighet med bifogad
skrivelse.
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87 Delegationsordning för tekniska
servicenämnden
Dnr TSN 2019/36

Ärendebeskrivning
Föreligger förslag till delegationsordning för tekniska servicenämnden från och
med 2019-09-01, se bilaga.

Förslag till beslut
Tekniska servicenämndens presidium föreslår tekniska servicenämnden besluta
att delegationsordningen ska gälla från och med 2019-09-01.
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88 Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter
Dnr TSN 2019/29

Ärendebeskrivning
Tekniska servicenämnden har arbetsmiljöansvar i den verksamhet som bedrivs vid
tekniska serviceförvaltningen.
För att säkerställa att det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar är det därför
nödvändigt att uppgifter fördelas till tjänstemannaorganisationen.

Beredning
Eftersom tekniska förvaltningen och serviceförvaltningen bildar tekniska
serviceförvaltningen den 1 september 2019 skall frågan om delegation av
arbetsmiljöuppgifter behandlas.
Tekniska servicenämnden bör därför till förvaltningschefen delegera ansvar för
samtliga arbetsmiljöuppgifter vid förvaltningen i enlighet med bilagt förslag, med
rätt för denne att vidaredelegera uppgifter till avdelningscheferna. Även dessa bör
ha möjlighet att vidaredelegera arbetsmiljöuppgifter.

Förslag till beslut
Tekniska servicenämndens presidium föreslår tekniska servicenämnden besluta
att från och med 2019-09-01 tilldela arbetsmiljöuppgifter till förvaltningschefen i
enlighet med bilagt förslag, med möjlighet att vidaredelegera uppgifter till
avdelningscheferna inom förvaltningarna samt
att även avdelningscheferna äger rätt att vidaredelegera arbetsmiljöuppgifter.
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89 Granskning av kommunens åtgärder för att
upptäcka och förhindra missbruk av
förtroendeställning hos anställda
Dnr TSN 2019/224

Ärendebeskrivning
KPMG har på uppdrag av Trelleborgs kommuns revisorer översiktligt granskat
kommunens åtgärder för att motverka missbruk av förtroendeställning hos
anställda i kommunen. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2019. Syftet med
granskningen har varit att bedöma om granskade nämnders rutiner och
ansvarsfördelning, inom ramen för att förhindra, upptäcka och åtgärda
oegentligheter, är ändamålsenliga.
Revisionen har översänt rapporten till kommunstyrelsen, tekniska servicenämnden
och socialnämnden.
Revisorerna önskar svar kring vilka åtgärder nämnden avser att vidta med
anledning av resultatet i granskningen. Yttrandet ska vara revisionen tillhanda
senast den 19 augusti 2019.

Beredning
Tekniska förvaltningen anser att KPMG:s synpunkter är relevanta och kommer att
vidtaga erforderlig information och utbildningsinsatser samt överväga risker
kopplat till missbruk av förtroendeställning samt oegentligheter.

Förslag till beslut
Tekniska servicenämndens presidium föreslår tekniska servicenämnden besluta
att KPMG:s synpunkter är beaktade samt
att översända beslutet till kommunens revisorer och kommunstyrelsen.
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90 Delegationsbeslut tekniska servicenämnden
2019
Dnr TSN 2019/18

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

Förslag till beslut
Tekniska servicenämnden beslutar
att lägga delegationsbesluten till handlingarna.
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91 Informationsärenden
Ärendebeskrivning
- Sammanslagning tekniska och serviceförvaltningen
- Parkeringsförbud på Östra Förstadsgatan
- Återrapportering av medborgarförslag avseende säkerheten vid Maglarps
busshållplats

