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Diarienummer

2019-11-22

KS 2017/154

Kommunstyrelsen

BILAGA 1
Sammanställning av yttranden med kommentarer från
naturplanens projektledare
Arbetsmarknadsnämnden
Arbetsmarknadsnämnden anser att det är positivt för Trelleborgs kommun att
Grönplan har tagits fram. Arbetsmarknadsnämnden har för övrigt ingenting att
tillägga gällande Grönplan då sakområdet inte berör nämndens verksamhet.
Arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta att godkänna föreliggande Grönplan för
Trelleborgs kommun.
Kommentar från projektledare:
Tack för inkommet yttrande.
Bildningsnämnden
Grönområden och vikten av kvalitativa förskole- och skolgårdar
Bildningsnämnden tillstyrker vikten av kvalitativa förskolegårdar och skolgårdar
samt förskolors och skolors tillgång till grönområden i sina respektive närområden.
Det är bra att befintliga enheters närhet och tillgång till grönområden inventeras,
både vad avser avstånd och grönområdenas kvalitéer. Det är även viktigt att frågan
beaktas i planeringen för framtida skolor och förskolor.
Bildningsförvaltningen anser det sannolikt kommer bli nödvändigt att, i alla fall till
delar, göra anspråk på befintliga gröna ytor vid förtätning, både vad avser bostäder
mm. samt nya förskolor och skolor. Bildningsförvaltningen menar att det blir
viktigt att hitta möjligheter till samutnyttjande av grönområden, exempelvis på så
sätt att delar av en förskolegård utformas så att den också kan nyttjas av
allmänheten. Med rätt placering av nya skolor och förskolor och med en god
tillgänglighet bör också närheten till andra grönområden i sig, i synnerhet om dessa
grönområden håller en hög kvalitet, kunna möjliggöra något mindre förskole- och
skolgårdar. I nya projekt där friytan är en utmaning tittar också
bildningsförvaltningen på möjligheten att utnyttja takyta för att komplettera
utemiljön.
Dialog med förskolor och skolor avseende grönblå frågor
Bildningsförvaltningen har inget att erinra mot att kommunledningsförvaltningen
kontaktar förskolor och skolor, rektor för respektive förskole-/skolenhet, för att
initiera en dialog kring grönblå frågor. Bildningsförvaltningen kan ombesörja att
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samtliga rektorer får information om grönplanen och att de kommer bli kontaktade
under år 2020 som en del av genomförandet av planen
Det är bildningsförvaltningens bedömning att kommunledningsförvaltningens
kontakt och dialog med förskolor och skolor i sig, inte medför några konsekvenser
vad avser kostnader och drift. Detta gäller även eventuella fortsatta åtgärder med
syfte att ”bidra till att kunskapen om naturområden och gröna kulturmiljöer och
dess värden sprids”, förutsatt att åtgärderna planeras och genomförs som en
naturlig del av undervisningen.
Utbildningsforum, som är en nämndberedning under bildningsnämnden, har under
våren och sommaren 2019 arbetat med att ta fram en ny struktur för barn och
elevers inflytande i bildningsnämndens arbete. I det förslag till ny struktur som
Utbildningsforum har lämnat till bildningsnämnden ingår det att även andra
nämnder och kommunala verksamheter, som har behov att inhämta barn och
ungdomars synpunkter, ska kunna använda sig av bildningsnämndens struktur för
barn- och elevinflytande. Bildningsnämnden vill i det sammanhanget framföra att
kommunstyrelsen med fördel kan involvera och därmed möjliggöra barns och
elevers inflytande i det fortsatta arbetet.
Kommentar från projektledare:
Tack för inkommet yttrande.
Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden är positiv till Grönplan för Trelleborgs kommun.
Kommentar från projektledare:
Tack för inkommet yttrande.
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsförvaltningen framför att grönplanen ger en god sammanfattning
över övergripande grundläggande gröna frågeställningar och är ett bra
kunskapsunderlag. Det är mycket positivt att ett remissförslag till grönplan har
tagits fram.
Samhällsbyggnadsförvaltningen anger att grönplanen skulle kunna kompletteras
med tydligare nulägesbeskrivning för parkernas och rekreationsområdenas
specifika funktioner och värden.
Grönplanen har tagit fram parallellt med samrådsförslaget för den fördjupade
översiktsplanen för Trelleborgs stad 2035. Till utställningsskedet av
översiktsplanen är ambitionen att komplettera med ställningstaganden och förslag
från den färdigställda grönplanen. Det vore därför positivt om grönplanen tydligare
beskrev utvecklingen av grönstrukturen med ställningstaganden, förslag och
prioriteringar.
Det skulle vara önskvärt om grönplanen även kunde innehålla områden som berör
tillgänglighet för funktionshindrade samt ekologisk kompensation samt förstärka
det kapitel som handlar om friluftsliv.
I grönplanen omnämns att ett grönområde enligt SCB har en areal av minst 1
hektar men då Trelleborgs kommun har brist på allemansrättslig mark är
kommunens riktlinjer 0,3 hektar. Det bör förtydligas i grönplanen var detta är
beslutat.
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Till avsnittet ”Barn och ungas grönblå miljöer” lämnas bland annat följande
kommentar: I Trelleborgs tätort finns ett antal förskolor vars utegårdar inte har
tillräcklig yta per barn och därmed är beroende av att det finns grönområden i
närheten.
Vissa avsnitt i grönplanen skulle kunna kompletteras genom exempelvis förklaring
av begrepp, förtydliganden och samt utökade beskrivningar och resonemang.
Handlingsplanen som hör till grönplanen berör många frågor som inte är gröna till
sin natur och som kanske skulle behandlas i ett annat sammanhang, t ex. att
båtbottentvätt ska installeras i småbåtshamnar.
I kompletterande tjänsteskrivelse avseende kostnadsberäkningar för åtgärder i
grönplanens handlingsplan anger Samhällsbyggnadsförvaltningen att det underlag
som finns i handlingsplanen inte gör det möjligt att göra beräkning av den tid och
de kostnader som krävs för att kostnadsberäkna de olika åtgärdsförslagen. För att
kunna göra en kostnadsberäkning av de olika åtgärdsförslagen måste en närmare
kvantifiering och precisering ske av åtgärderna.
Kommentar från projektledare:
Naturplanens nulägesbeskrivning har kompletterats genom en
ekosystemtjänstanalys av tätortens grönområden. I denna har även förslag på hur
grönområdena kan utvecklas avseende ekosystemtjänster tagits fram.
Nulägesbeskrivningen har även förstärkts genom att avsnittet ”Områden att
inventera och utveckla” har utökats med en utförligare beskrivning av områdena
samt dess utvecklingspotential.
Avsnittet ” Friluftsliv och naturturism” har kompletterats med ett stycke om
tillgänglighetsanpassade naturområden.
Förklaringar och förtydliganden har gjorts löpande samt kompletteringar där
svagheter påpekats eller där ytterligare fakta framkommit genom remissvaret.
Flera av handlingsplanens åtgärder omfattar tillgänglighetsaspekter så som:
- Kartlägg och utöka antalet sittplatser i och runt kommunens grönområden (åtgärd
till effektmål 1.5)
- Utvalda naturområden ska ha utökad tillgänglighet (åtgärd till effektmål 1.5)
Åtgärder som inte anses relevanta för naturplanen har strukits från
handlingsplanen.
Socialnämnden
Socialnämnden beslutar att anta remissvaret till Grönplan för Trelleborgs kommun.
Socialnämnden beskriver remissutkast för Grönplanen som omfattande med stöd i
planer och undersökningar, samt kommunala mål.
Socialnämnden skriver att med intentioner om ökad delaktighet, god hälsa och
livskvalitet i målbild 1 tillförs positiva värden som kommer barn, unga, äldre och
personer med olika funktionsvariationer, till del.
Social nämnden lyfter att ett förslag i grönplanen syftar till att möjliggöra nya
möten människor mellan.
Socialnämnden skriver att det är positivt att grönplanen lyfter fram barns och ungas
behov och förutsättningar för hälsa och att Grönplanens förslag gör att socialförvaltningens målgrupper som är i skolåldern också ges möjlighet till en positiv
utveckling.

4 (8)

Socialnämnden har inte tilldelats ansvar för genomförande av aktiviteter i
handlingsplanerna.
Kommentar från projektledare:
Tack för inkommet yttrande.
Tekniska servicenämnden
Tekniska serviceförvaltningen (TSF hädanefter) ser väldigt positivt på kommunens
arbete att integrera gröna och blå frågor i ett större perspektiv. Blå och grön
infrastruktur går hand i hand för att skapa effektiva och hållbara lösningar i
samhällsutvecklingen. Tekniska serviceförvaltningen ser stora möjligheter i att
samplanera gröna och blå ytor för att rusta samhället inför kommande
klimatförändringar
Sammanfattning av generella synpunkter
Fler områden som är viktiga för skyfallshantering bör pekas ut för att minska
risken vid skyfall. Exempelvis bör områden längs väg 108 inkluderas, samt
områden väster om Dalköpingeån. TSF medverkar gärna för att identifiera dessa
områden.
Långsiktig planering för att rusta samhället inför regn och skyfall är TSF positivt
inställd till. Det bör dock förtydligas att kommunens VA-avdelning endast ansvarar
för att det kommunala ledningsnätet för dagvatten uppfyller dimensionerande regn
vid nederbörd. Allt regn som överstiger dimensionerande norm är planförfattarens
ansvar att anpassa samhället inför.
Grönplanen innehåller ett stort antal mål och åtgärder. TSF undrar om det gjorts en
bedömning av rimligheten i att samtliga mål uppnås inom utsatt tidsram? TSF
föreslår att det tas fram ett mindre antal prioriterade mål, alternativt en
prioriteringsordning av målen för att underlätta arbetet.
Tekniska serviceförvaltningen är i grunden positiv till grönplanens föreslagna
effektmål men saknar idag resurser för att arbeta med dem.
Vissa förtydliganden av åtgärder i handlingsplanen bör göras för att tydliggöra
kommunens ansvar så väl som åtgärdens innebörd.
Övriga förslag:
Kommunen bör ta fram en skyfallsplan där det utreds hur skyfall påverkar
Trelleborg i stadsmiljö samt hur det påverkar samhällsviktiga verksamheter. En
skyfallsplan är en viktig ingångsparameter för att kunna knyta ihop andra
utredningar för gröna och blå strukturer.
Summering
Sammantaget föreslår teknisk serviceförvaltning tekniska servicenämnden att vara
positiva till effektmålen, de föreslagna åtgärderna och indikatorerna som finns i
handlingsplanen, med beaktande av ovanstående kommentarer.
Däremot förslår teknisk serviceförvaltning nämnden att tidplaner och finansiering
lyfts ur grönplanen och istället hanteras inom berörda förvaltningar fortlöpande
arbete och ekonomi.
Kommentar från projektledare:
I samråd med Tekniska serviceförvaltningen har fler områden som är viktiga för
skyfallshantering pekats ut.
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Åtgärder som går utanför Tekniska serviceförvaltningens ansvar eller reglemente
har strukits från naturplanens handlingsplan.
Förslaget om framtagande av en skyfallsplan har vidarebefordrats till ansvarig för
kommunens klimatanpassningsplan.
AB Visit Trelleborg
AB Visit Trelleborg ser mycket positivt på att det tas fram en Grönplanplan för
hela kommunen. Ur ett destinationsutvecklingsperspektiv är skydd och hantering
av grönområden, naturområden och rekreationsstråk viktigt vilket AB Visit
Trelleborg anser framgår av föreslagen Grönplan. Ett långsiktigt arbete avseende t
ex tillgänglighet till friluftsliv och naturområden får även positiva följder för
besöksnäringen genom att gång- och cykelvägar prioriteras och vilket därmed
gynnar cykel- och vandringsturism.
AB Visit Trelleborg vill väcka en fråga avseende Trelleborgen som i föreslagen
Grönplan utpekas som en s k ”grönblå kulturmiljö” och huruvida detta ev kan
lägga hinder i vägen för en utveckling av Trelleborgen som besöksmål.
Trelleborgen har många besökare och enligt uppgift slog den gånga sommaren
besöksrekord vissa dagar vilket påverkar den naturliga miljön. AB Visit Trelleborg
anser att det är av största vikt att denna fråga lyfts och diskuteras så att inte
framtida utveckling av Trelleborgen som besöksmål omöjliggörs.
Bolaget har i övrigt inte några synpunkter eller invändningar avseende framlagt
förslag till Grönplan för Trelleborgs kommun.
Kommentar från projektledare:
Rubriken ”Grönblå kulturmiljöer” som återfinns i naturplanen är endast en
temaindelning avsett att rubricera dokumentets innehåll och är således inte en
kategorisering som förhindrar utveckling av Trelleborgen som besöksmål.
AB TrelleborgsHem
AB TrelleborgsHem framför att grönplanens definition av ”grönområde” bör följa
SCB´s definition. I övrigt har AB TrelleborgsHem inget att erinra mot föreslagen
grönplan.
Kommentar från projektledare:
Då Trelleborgs kommun har brist på allemansrättslig mark är det av betydelse att
även mindre områden lyfts fram i naturplanen varför områden med en areal från
0,3 hektar inkluderas som grönområden.
Byarådet Trelleborg
Byarådet saknar information om och beskrivning av grönstrukturen i byarna på
landsbygden. Byarådet är i grunden positivt till att det upprättas områden för
biologisk mångfald. Tomträtt bör beaktas vid upprättande av områden såväl som
kompensation till markägare. Från Gärdslövs Byalag framförs önskemål om att det
i grönplanen ska läggas stor vikt och beaktande vid Söderslätts rödlistade arter och
Natura 2000-omåden.
Kommentar från projektledare:
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I naturplanen finns ett avsnitt som presenterar fördelningen av rödlistade arter i
kommunen samt betonar vikten av naturområdens långsiktiga skydd.
Ett avsnitt om de livskraftiga orternas grönstruktur samt förslag på utveckling har
lagts till.
Romeleås- och Sjölandskommittén (RÅSK)
Kommitténs synpunkter begränsas i huvudsak till frågor som rör det geografiska
området Romeleåsen och Sjölandskapet.
Det är mycket positivt att skogsmiljöerna kring Gabeljung och i anslutning till
Börringesjön omnämns som en viktig naturtyp under avsnitt ’Viktiga naturtyper i
kommunen’ och att man understryker vikten av tillgång till gamla träd, död ved
och ihåliga träd för flertalet sällsynta arters fortlevnad i kommunen. RÅSK
uppmuntrar därför starkt rekommendationen under avsnitt ”Skyddad och
skyddsvärd natur” att genomföra en kommunövergripande inventering för att få
bättre insyn i utbredningen av kommunens skogsområden och dess värdetrakter.
Dessa områdens betydelse kommer med största sannolikhet att fortsätta växa bland
annat med hänsyn till kunskapen om natur- och friluftslivets betydelse för
folkhälsan, samt friluftslivets pedagogiska värde där vistelse i naturen ökar
allmänhetens benägenhet att engagera sig i miljöfrågor.
RÅSK instämmer i att förlusten av livsmiljöer och fragmentering utgör ett hot för
många arter, i synnerhet sådana knutna till odlings- och skogslandskapet. Det är
därför positivt att läsa att kommunen ämnar arbeta såväl med bevarande av
befintliga värden samt med att utveckla och binda samman dem med närliggande
naturområden för att förbättra arters spridningsmöjligheter.
Det är vidare positivt att grönplanen har avsatt ett särskilt avsnitt för friluftsliv och
naturturism, där bland annat vikten av att nå naturområden via gång- och
cykelvägar eller lågtrafikerade vägar understryks. I RÅSK:s strategi föreslås
utveckling av cykelvägar från Trelleborg mot Svedala, samt från Trelleborg via
Anderslöv mot Grönalund resp Gabeljung,
Det vore dock önskvärt med en mer omfattande beskrivning av kommunens
målsättning och planer för friluftslivet, framförallt hur kommunen arbetar för att
uppfylla de 10 nationella friluftspolitiska målen knutna till ett antal ’effektmål’.
Vidare bör planen också innehålla en strategi för hur kommunen ämnar främja
samarbete mellan och med olika aktörer för att öka förståelse och delaktighet kring
frågor rörande grönstruktur- och friluftslivsfrågor. Exempel på sådant arbete är
mellankommunalt, såsom Trelleborgs engagemang i RÅSK eller med det civila
samhället och intressenter genom dialogmöten med organisationer och markägare.
Kommentar från projektledare:
I naturplanen har ett stycke lagts till avseende det nationella friluftslivsmålet
”Tillgänglig natur för alla” med fokus på områden i kommunen som är
tillgänglighetsanpassade.
Sydvästra Skånes Vattenråd
Sydvästra Skånes Vattenråd framför att grönplanen har ett attraktivt och tydligt
upplägg. Texten kompletteras väl med kartor och vackra kartor.
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Handlingsplanen omfattande förteckning av effektmål och indikatorer kopplas på
ett bra och informativt sätt samman med de tillhörande textavsnitten vilket kan vara
klargörande för den som ska ansvara för åtgärden. Det är bra att Trelleborgs
kommun sett ut åtgärdsansvariga och genomförandeperiod, det ger ansvariga
underlag till verksamhetsplan och budget. Det skulle underlätta ytterligare om
åtgärderna prioriteras efter angelägenhetsgrad.
Läsbarheten kanske borde vara bättre. I sin digitala form (liggande A4) kan det
vara svårt att tillägna sig texten speciellt i det viktiga avsnittet om de föreslagna
åtgärderna (Handlingsplanen).
Till grönplanens avsnitt ”Sjöar, vattendrag och småvatten” vill Sydvästra Skånes
Vattenråd påminna om att Trelleborgs kommun genomfört inventeringar i flera
vattendrag.
Sydvästra Skånes Vattenråd vill även påminna om det interkommunala
åtgärdsbaserade Sydväståprojektet som vattenrådet startat upp med syftet att målet
god status ska uppnås i vattnen. Prioriterade vattendrag i Trelleborgs kommun för
detta arbete är Albäcksån och Dalköpingeån.
Kommentar från projektledare:
Läsbarheten har förbättrats för naturplanen med fokus på handlingsplanen.
Avsnittet ”Sjöar, vattendrag och småvatten” har förstärkts genom information om
tidigare inventeringar.
Tillgänglighetskommittén
Tillgänglighetskommittén framför önskemål om att samtliga grönområden såväl
som stråk mellan grönområden bör tillgänglighetsanpassas vilket bör belysas och
diskuteras i grönplanen. Vidare belyser Tillgänglighetskommittén vikten av
tillgänglig och lättförståelig information i samtliga grönområden.
Formatet på grönplanen är inte tillgänglig, svårt att läsa. En lättläst/ sammanfattad
version av grönplanen bör tas fram såväl som kartor som kan ses av personer med
färgblindhet.
Tillgänglighetskommittén föreslår att grönområden inventeras, speciellt
ekosystemtjänster. Vidare föreslår Tillgänglighetskommittén att otillgänglighet
mellan grönområden inventeras i Trelleborgs stad och att en handlingsplan för ett
tillgänglighetsanpassat stråk mellan grönområden i Trelleborgs stad tas fram. Även
en handlingsplan för hur kommunens grönområden kan göras mer tillgängliga
föreslås ta fram.
Kommentar från projektledare:
Flera av tätortens grönområden har inventerats avseende ekosystemtjänster samt
hur dessa kan utvecklas.
Flera av handlingsplanens åtgärder omfattar tillgänglighetsaspekter så som:
- Förbättra gång- och cykelvägar till grönblå resmål (åtgärd till effektmål 1.1)
- Kartlägg och utöka antalet sittplatser i och runt kommunens grönområden (åtgärd
till effektmål 1.5)
- Kartlägg behov av utökad belysning och skötsel i utvalda grönområden (åtgärd
till effektmål 1.5)
- Utvalda naturområden ska ha utökad tillgänglighet (åtgärd till effektmål 1.5)
- De skyddade områdenas informationsskyltar ska inventeras och kompletteras
(åtgärd till effektmål 1.7)
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- Information om kommunens skyddade områden ska finnas tillgänglig på olika
språk (åtgärd till effektmål 1.7)
Trelleborgs Energiförsäljning AB
Trelleborgs Energiförsäljning AB har inget att anmärka på i skrivelsen Grönplan
för Trelleborgs kommun.
Kommentar från projektledare:
Tack för inkommet yttrande.

